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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 2 MAART 2020 OM 19.00 UUR

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

Verontschuldigd: Julie Dossche: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1, 2 en 3;
Tineke Van hooland, Eva Pycke: raadsleden

Afwezig: Boris Labie: raadslid

OPENBARE ZITTING

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

1. Beleidsplan Erfgoedcel EVA.

De Gemeenteraad, 
Gelet het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald art.57-61 met betrekking tot 
werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau;
Gelet het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 
24 februari 2017;
Gelet het gemeenteraadsbesluit tot toetreding van de gemeente tot het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen 
op 30 september 2019;
Gelet de statuten en het huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
projectvereniging VARIANT;
Gelet de goedkeuring van het beleidsplan en de meerjarenbegroting van de erfgoedcel Vlaamse Ardennen 
door de raad van bestuur van VARIANT op 15 januari 2020;
Overwegende het voorstel van besluit met wettelijk kader en begeleidende nota en het beleidsplan 
(bijlagen);
Besluit: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het beleidsplan van de cultureel erfgoedcel Vlaamse Ardennen voor de 
werkingsperiode 2021-2026 goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

2. Meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek St. Amandus (Ooike)

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 26 september 2019 houdende 
goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van o.a. de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem 
(Ooike);
Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 
kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike);
Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 
aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 
Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek;
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Overwegende dat de stad Oudenaarde volgens bovengenoemd verhoudingsgetal dient bij te passen bij de 
tekorten in de exploitatie van de kerkfabriek en dient bij te dragen in de investeringen van de gebouwen 
van de eredienst;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-
Amandus Wortegem-Petegem (Ooike).
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem
- de financieel directeur van de stad Oudenaarde.

3. Budget 2020 kerkfabriek St. Amandus (Ooike)

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 26 september 2019 houdende 
akteneming van het budget 2020 van o.a. de kerkfabriek van Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike);
Overwegende dat in het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) een 
exploitatietoelage ingeschreven werd van 0,00 euro en in het meerjarenplan 2020-2025 eveneens 0,00 
euro was voorzien;
Overwegende dat in het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) een 
investeringstoelage werd opgenomen van 20.000,00 euro en gelijk is aan het in het meerjarenplan 
voorzien bedrag voor het vernieuwen van de dakgoten en het herstellen van de lambrisering in de kerk;.
Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 
kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike):
Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 
aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 
Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek;
Overwegende dat de stad Oudenaarde geen aandeel dient te voorzien in de exploitatietoelage van de 
kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike);
Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde in de investeringstoelage van de kerkfabriek Sint-
Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) 3.530,00 euro bedraagt (20.000,00 euro x 17,65 %):
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De stad Oudenaarde neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus 
Wortegem-Petegem (Ooike). In het budget 2020 van de stad Oudenaarde wordt 3.530,00 euro voorzien 
op jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem
- de financieel directeur van de stad Oudenaarde.

EVENEMENTEN

4. Subsidiereglement feestcomités

Raadslid Julie Dossche vervoegt de zitting om 19u12.

De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op de noodzaak van een reglementering van de uitkering van subsidies aan door het College van 
Burgemeester en Schepenen erkende feestcomités van de Stad Oudenaarde;
Gelet op het feit dat de toelagen verleend worden aan de feestcomités die in de deelgemeenten kermissen, 
ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de sociale contacten te 
bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren;
Gelet op het feit dat de toelagen enkel zullen worden uitgekeerd als de feestcomités voldoen aan de 
voorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement;
Gelet op het feit dat de toelage bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie;
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Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op de wetgeving ter zake; 
Gelet op het feit dat de toelagen verrekend zullen worden op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-
FEEST/0710-00/6493000
BESLUIT: eenparig
Enig artikel. Onderstaand subsidiereglement feestcomités wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 3 
maart 2020. De toelagen worden verrekend op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-FEEST/0710-
00/6493000

Subsidiereglement feestcomités

Artikel 1
§1. Binnen het jaarlijks goedgekeurde budget en onder de hierna vermelde voorwaarden, wordt door het 
college van burgemeester en schepenen een tussenkomst verleend aan feestcomités die in de 
deelgemeenten kermissen, ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de 
sociale contacten te bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren.
§2. De subsidie wordt uitbetaald aan een feestcomité, zijnde een feitelijke vereniging of vzw, en erkend 
door het College van Burgmeester en Schepenen als feestcomité, bestaande uit minstens 3 personen die 
op een verschillend adres gedomicilieerd zijn. 
§3. De Stad Oudenaarde heeft per deelgemeente een feestcomité: Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne, 
Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde-centrum, Volkegem en Welden.
Artikel 2 
§1. De subsidie wordt uitbetaald aan het feestcomité naar aanleiding van de organisatie van kermissen, 
ontmoetingsmanifestaties en activiteiten tijdens een kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor 
subsidies moeten de activiteiten:

- gratis worden aangeboden;
- laagdrempelig en gericht zijn op een breed publiek waarbij alle doelgroepen aan bod komen (o.a. 

kinderen en ouderen);
- toegankelijk zijn voor mindervaliden en rolstoelgebruikers;
- duidelijk gepromoot worden waarbij op alle promotiemateriaal/uitnodigingen/affiches/flyers 

(elektronisch dan wel schriftelijk) naast het logo van de stad steeds vermeld moet worden “met 
steun van het stadsbestuur Oudenaarde’’;

- zich richten tot alle inwoners van de stad of deelgemeente ongeacht hun politieke, religieuze of 
filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring: privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten, 
eestfestijnen, commerciële activiteiten, inclusief evenementen ter ondersteuning van commerciële 
activiteiten.

§2. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en werkingssubsidie:
- 30% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de toekenning van een basistoelage, 

met een maximum van 825 euro per comité. Deze toelage wordt toegekend indien wordt 
aangetoond dat in het lopende kalenderjaar gespreid over minstens 3 dagen, minstens 4 
activiteiten ingericht zullen worden die tevens voldoen aan de in §1 gestelde voorwaarden.

- 70% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de organisatie van activiteiten die 
tijdens het kalenderjaar georganiseerd worden en voldoen aan de voorwaarden gesteld in § 1 met 
een maximum van 240 euro per activiteit en met een maximum van 8 activiteiten per 
kalenderjaar. Deze activiteiten kunnen onder meer zijn: muziek, straatanimatie, film, vuurwerk, 
kerstmarkt, sinterklaas, rommelmarkten, nieuwjaardrink. 

§3. Drank en eten voor verkoop bestemd, vervoerskosten, geschenken, standgeld en verbruik stroom voor 
foorkramen en retributies (o.a. tussenkomsten brandweer) komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 
Aankoop prijzen i.f.v. een wedstrijd, speelgoed voor de Sint,.. kan wel, mits duidelijke motivering in 
aanvraagdossier en terugbetaling gebeurt enkel na voorlegging van aankoopbewijs.
Artikel 3
De subsidies kunnen niet gecumuleerd worden met een andere toelage van de stad voor hetzelfde 
evenement, vb. feestcheques, cultuurcheques, ....
Artikel 4
§1. Voorwaarden voor het bekomen van de basissubsidie:
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- De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat ten laatste op 31.03* van het 
lopende kalenderjaar gericht moet worden aan het stadsbestuur Oudenaarde, dienst toerisme en 
evenementen. 

- Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens: 
 naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer)
 identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie 

verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon; 
 een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep;
 een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort 

worden, na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier 
is niet toegestaan);

 een realistische begroting met voorziene uitgaven en inkomsten;
 de geplande acties om de activiteit bekend te maken;
 de intentieverklaring om zo weinig mogelijk afval te produceren.

- Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité.
- Het stadsbestuur kan ten allen tijde een voorbeeld van de uitnodiging, affiche of flyer, waarvoor 

een subsidie wordt gevraagd, opvragen.
§2. Voorwaarden voor het bekomen van de werkingssubsidie:

- De aanvraag wordt ingediend na afloop van de activiteit
- De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat uiterlijk op 31.03* dan wel 

op 30.09 wordt ingediend. Alle activiteiten die na 30.09 van het lopende kalenderjaar 
georganiseerd worden mogen ingediend worden tot bij de eerste aanvraag voor een 
werkingssubsidie, uiterlijk op 31.03 van het volgende kalenderjaar.

- Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens: 
 naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer)
 identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie 

verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon; 
 een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep;
 een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort 

worden na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier 
is niet toegestaan);

 een raming van het aantal aanwezigen.
- Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité.
- In bijlage wordt gevoegd: de uitnodiging, affiche, flyers (elektronisch dan wel schriftelijk) 

waarvoor een subsidie werd gevraagd alsook de bewijzen van de gemaakte kosten t.b.v. max. 240 
euro waarbij enkel originele facturen, aankoopbonnetjes en onkostennota’s worden aanvaard. 

§3. Dossiers die na de vermelde data in artikel 4. §1 en §2 ingediend worden, kunnen geen aanspraak 
meer maken op de uitbetaling van de subsidietoelage. 
Artikel 5
§1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt uiterlijk op 30.05 van het lopende kalenderjaar of 
het feestcomité in aanmerking komt voor de toekenning van een basissubsidie na toetsing van de 
aanvraag aan onderhavig reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of het feestcomité in aanmerking komt voor de 
toekenning van een werkingssubsidie na toetsing van de aanvraag aan onderhavig reglement, voor de 
aanvragen die ten laatste op 31.03* en 30.09 werden ingediend respectievelijk ten laatste op 30.05 en 
30.11. Het feestcomité wordt van deze beslissing binnen een termijn van 3 weken op de hoogte gesteld.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
* In afwijking op de artikels 4 en 5 kunnen de aanvragen voor het lopende jaar tot 30.04.2020 
ingediend worden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

5. Onderhandse verkoop van een perceel gelegen Galgestraat. Vaststellen van de voorwaarden.

De gemeenteraad,
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Overwegende dat de stad eigenaar is van het perceel  gelegen Galgestraat ( ter hoogte toegangsweg 
garages achterzijde Galgestraat), kadastraal 1e afdeling Oudenaarde, sectie A,  nr. 236 D  met een 
kadastrale oppervlakte van 113 m²,
Overwegende dat NV Quatro, Heurnestraat 226 te 9700 Oudenaarde eigenaar is geworden van de 
naastliggende percelen 230v4 en 235d dit met de bedoeling om een meergezinswoning te realiseren;
Overwegende dat gezien de ligging en configuratie van bovengenoemd perceel stadseigendom de  NV 
Quatro de enig mogelijke belanghebbende is zodanig dat een onderhandse verkoop aangewezen is; 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Landmeterskantoor Van Hee bvba te Oudenaarde waaruit 
blijkt dat het perceel een waarde heeft van 13.000,00 EUR of 115,04 EUR/m²;
Gelet op de verkoopovereenkomst tussen de NV Quatro en de stad Oudenaarde;
 Gelet op het kadasterplan;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit : eenparig
Artikel 1. De onderhandse verkoop van het perceel gelegen Galgestraat,  kadastraal 1e afdeling 
Oudenaarde, sectie A,  nr. 236D met een kadastrale oppervlakte van 113 m² aan  NV Quatro, 
Heurnestraat 226 te  9700 Oudenaarde wordt goedgekeurd voor een bedrag van 13.000,00 EUR en 
overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld in de als bijlage geviseerde verkoopovereenkomst.
Artikel 2. Alle kosten, erelonen en rechten verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de NV Quatro.  
Artikel 3. Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 
handelen.

6. Landinrichtingsproject Leie en Schelde - Inrichtingsplan Neerwelden. Aankoop van een 
perceel jegens de Vlaamse Landmaatschappij. Vaststellen van de voorwaarden.

De gemeenteraad,
Gelet op  het Landinrichtingsproject Leie en Schelde - Inrichtingsplan Neerwelden te Oudenaarde;
Overwegende dat het Inrichtingsplan Neerwelden gerealiseerd is door de Vlaamse Landmaatschappij in 
samenwerking met de stad Oudenaarde; dat de uitgevoerde werken definitief opgeleverd zijn;
Overwegende dat conform het inrichtingsplan de stad Oudenaarde gronden dient over te nemen gelegen 
10e afdeling Welden, sectie B deel van nr 700D met een oppervlakte van 183,45 m²;
Overwegende dat de aankoopsom bepaald is op 1.247,75 EUR of 6,8 EUR/m² te vermeerderen met 
kosten; 
Gelet op de ontwerp akte van overdracht onroerend goed opgemaakt door de Afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid;
Gelet op het  plan van overdracht;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op het meerjarenplan 2020 - 2025 op 
jaarbudgetrekening ACT-79 0340 00 2200000;
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  aankoop jegens de Vlaamse Landmaatschappij van een perceel grond gelegen  kadastraal 
10e afdeling Oudenaarde - Welden, sectie B , deel van nr. 700D met een kadastrale oppervlakte van 
183,45 m²  tegen de prijs van 1.247,75 EUR en overeenkomstig de voorwaarden van de in bijlage 
geviseerde ontwerp akte van overdracht wordt goedgekeurd. 
Artikel 2. De  nodige kredieten zijn voorzien op het meerjarenplan 2020 - 2025 op jaarbudgetrekening 
ACT-79 0340 00 2200000.
Artikel 3. Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 
handelen.

7. Aankoop pand Diependale 72. Vaststellen van de voorwaarden.

De gemeenteraad,
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Overwegende dat het pand Diependale 72,  kadastraal 7e afdeling Leupegem, sectie C, nr. 129 G met een 
kadastrale oppervlakte van 257 m²  gelegen op de hoek Diependale en Leupegemstraat zich in een 
bouwvallige en onbewoonbare staat bevindt;  
Overwegende dat het aangewezen dat de stad bovengenoemd pand en bijhorende grond aankoopt; dat het 
de bedoeling is over te gaan tot afbraak en inrichting van de vrijgekomen oppervlakte; 
Gelet op de overeenkomst tussen consoorten De Scheerder en de stad Oudenaarde houdende aankoop van 
bovengenoemd pand voor een bedrag van 150.000,00 EUR;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeterskantoor Van Hee;
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop voorzien is in het investeringsbudget van 2020, op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200-00 2202000;
Gelet op het visum van de Financieel Directeur van 12 februari 2020,  met nummer  2020/02-24;
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 overeenkomst tussen consoorten De Scheerder en de stad Oudenaarde m.b.t. de aankoop 
van het pand Diependale 72 en bijhorende grond ten bedrage van 150.000 EUR  wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De uitgave voor de aankoop wordt verrekend op het investeringsbudget van 2020, op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200-00 2202000.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 
handelen.

8. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61132020. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het noodzakelijk is dat jaarlijks groot onderhoud aan buurtwegen wordt uitgevoerd;
Gelet op het bestek   “Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020” met nr. W61132020  opgesteld 
door ing. Cathy Clarys;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 218.652,50 EUR excl. btw of 
248.906,15 EUR incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de opdracht een of meer herhalingen  kan omvatten dit overeenkomstig artikel 42, 2  
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2020 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken) en 
GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 42, 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W61132020 en de raming voor de opdracht 
“Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020”, opgesteld door  ing. Cathy Clarys. De 
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 218.652,50 EUR excl. btw of 
248.906,15 EUR incl. btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2020 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken) en 
GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken).
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

9. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 
17/02/2020 houdende goedkeuren van de eindafrekening.

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 403.119,25 EUR excl btw en de plaatsingsprocedure van de 
opdracht “Aanleg van 2 rugbyvelden”, met name de openbare procedure;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 06 november 2017 houdende 
goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 houdende bekrachtigen van de 
collegebeslissing van 06 november 2017 houdende goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de 
nieuwe wegeving overheidsopdrachten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV Krinkels, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel ten 
bedrage van 611.680,86 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018  houdende bekrachtigen van de 
collegebeslissing van 29 januari 2018 houdende gunning aan NV Krinkels, Weversstraat 39 te 1840 
Londerzeel ten bedrage van 611.680,86 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2019 betreffende 
de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 20 september 2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020 houdende 
goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van  690.844,14 EUR excl. btw + 10.433,84 EUR ( 
herziening)  =  701.277,98 EUR excl. btw;
Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat de 
eindafrekening dient bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze opdracht voorzien zijn in het investeringsbudget van 
2018 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening GBB-I-SPOR 0740-03 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot  “ Aanleg van 2 rugbyvelden” wordt de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen dd° 17 februari 2020 houdende goedkeuren van de eindafrekening ten 
bedrage van 701.277,98 EUR excl . btw en incl herziening bekrachtigd.
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Artikel 2. De nodige kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 
volgende jaren op jaarbudgetrekening GBB-I-SPOR 0740-03 2220007.

10. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Aankoop van gronden, vestigen van 
erfdienstbaarheden en afstand van pacht. Deel 1. Vaststellen van de voorwaarden. 

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring van het bestek en 
de raming voor de opdracht “ aanstellen van een studiebureau voor weg- en rioleringswerken cluster 
Broeke”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2017 houdende 
aanstellen van het studiebureau NV Sweco (Snoeck & Partners) , Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk 
– Marke;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2019 houdende goedkeuren van het bestek en de 
raming tbv 3.650.798,00 EUR excl btw mbt “ weg- en rioleringswerken cluster Broeke;
Overwegende dat weg- en rioleringswerken uitgevoerd worden in volgende straten : Boskant, Kleistraat, 
Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterstraat;
Overwegende dat voor het uitvoeren van bovengenoemde werken een aantal grondaankopen, vestigen van 
erfdienstbaarheden en afstanden van pacht dienen gerealiseerd;
Gelet op het grondverwervingsdossier opgesteld door studiebureau Sweco bestaande uit:
-) situatieplan;
-) lijst eigenaars en gebruikers;
-) kadastraal plan ( innemingen 1 tem 13);
-) grondinnemingsplans ( 3);
Gelet op het schattingsverslag van 26 september 2019 opgemaakt door landmeter –expert Kris Taelman 
houdende de waarde van de te verwerven gronden; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 23 juni 2008 tussen de stad 
Oudenaarde en de NV Aquafin houdende het voeren van onderhandelingen en realiseren van 
grondverwervingen;
Gelet op de koopovereenkomst aankoop van gronden in volle eigendom jegens:
inneming eigenaar kadastraal oppervlakte prijs
001 Lieven De Bock, St.-

Amelbergastraat 45, TS
11e afd Mater,sectie A, nr. 
1957C

33,00 m² 184,88 EUR

Gelet op de koopovereenkomst van ondergrondse inneming jegens:
inneming eigenaar kadastraal oppervlakte kostprijs
0012 Kim Verstraeten, ’t Jolle-

veld 56, TS
11e afd Mater,sectie A, nr. 1234 
A 8

54,00 m² 7.395,30 EUR

Gelet op de overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden jegens:
inneming eigenaar kadastraal vergoeding
002 Guido Van Cauwenberghe, 

Zwadderkotstraat 1, T/S
11e afd Mater,sectie A, nr. 1257F 329,00 EUR

003 Guido Van Cauwenberghe–
Isabelle Besard, Zwadderkot-
straat 1, T/S

11e afd Mater,sectie A, nr. 1245B   90,00 EUR

004 Rachel Maryns, Karel Martel-
straat 42 , T/S 

11e afd Mater,sectie A, nr. 1243B   63,00 EUR

005 Hugo Vyls, Kerkgate 17, T/S 11e afd Mater,sectie A, nr. 1242C 202,00 EUR
006-007-
008-009

Andre Christiaens, Kerkgate 
12, T/S

11e afd Mater,sectie A, nrs. 1241A, 
1240A, 1290A en 1291A

732,00 EUR

1.416,00 EUR
Gelet op de overeenkomst afstand van pacht jegens: 
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inneming eigenaar pachter kadastraal oppertvlakte vergoeidng
001 Lieven De Bock, 

St.-Amelbergastraat 
45, TS

Yves De Bock, 
Karel Martelstraat 
60, T/S

11e afd Mater, 
sectie A, nr. 
1957C

33,00 m 28,71 EUR

Gelet op de respectievelijke terreinbeschrijvingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020 op 
jaarbudgetrekening  GBB-BIA 0200 00 2202000 en GBB-BIA 0200 00 6102999  ( vergoeding afstand 
van pacht);
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De overeenkomst aankoop van grond  in volle eigendom met het oog op het realiseren van weg- 
en rioleringswerken cluster Broeke met een oppervlakte van 33,00 m² en een kostprijs van 184,88 EUR 
wordt goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde grondinnemingsplan.   
Artikel 2. De koopovereenkomst van ondergrondse inneming met een oppervlakte van 54,00 m² en een 
kostprijs van 7.395,30 EUR wordt goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan.   
Artikel 3. De overeenkomsten vestigen van erfdienstbaarheden met een vergoeding ten bedrage van 
1.416,00  EUR wordt goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde grondinnemingsplan.   
Artikel 4. De overeenkomst afstand van pacht met een oppervlakte van in zijn totaliteit 33,00 m² en  een 
vergoeding ten bedrage van 28,71 EUR wordt goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan.   
Artikel 5: De  uitgaven worden verrekend op het investeringsbudget van 2020 op jaarbudgetrekening 
GBB-BIA 0200 00 2202000 en  GBB-BIA 0200 00 6102999  ( vergoeding afstand van pacht).
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

11. Voormalige pastorie te Mullem - openbare verkoop.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad eigenaar is van de voormalige pastorie met bijhorende grond te Mullem, 
gelegen  Mullemstraat  nr. 11 gekend ten kadaster 13e afdeling Mullem, sectie A nrs. 236A, 238B, 238C, 
241B en 241D deel met een totale oppervlakte van 5.596,00 m²;
Overwegende dat de pastorie sinds 1990 geen residerende pastoor meer heeft zodanig dat de pastorie zijn 
functie als woning van de bedienaar van de eredienst verloren heeft;
Overwegende dat de pastorie sinds 01 februari 1991 verhuurd is; dat de huurder met ingang van 01 april 
2020 de huur heeft opgezegd;
Overwegende dat de ontvangst van de verkoop zal geboekt worden op jaarbudgetrekening GBB-BIA 
0050 00 2610000 ( gebouw)  en  GBB-BIA 0050 00 2601000 ( gronden);
Gelet op het proces-verbaal van opmeting dd° 20 januari 2020 opgesteld door Landmeterskantoor Van 
Hee bvba;
Overwegende dat lot 2, met een oppervlakte van 60 m² en eigendom van de kerkfabriek Sint-Hilarius 
Mullem, mee het voorwerp zal uitmaken van de openbare verkoop;
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. Over te gaan tot de openbare verkoop van de stadseigendom voormalige pastorie te Mullem, 
gelegen Mullemstraat 11, gekend ten kadaster 13e afdeling Mullem , sectie A nrs. 236A, 238B, 238C, 
241B en 241D deel met een totale oppervlakte van 5.596 m² - lot 1 zoals aangeduid op  het als bijlage 
geviseerde proces-verbaal van opmeting.
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Artikel 2.  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 
dossier.

12. Aanpassingen aan oud-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) - bestek nr. W01392018. 
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 27 januari 2020

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine 
(ontmoetingscentrum)” werd gegund aan Architectenbureau V-E-CO, Molenstraat 122 bus 1 te 9700 
Oudenaarde;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht “Aanpassingen aan ex-schoolgebouw 
Eine (ontmoetingscentrum)” tegen een initieel geraamd bedrag van 530.243,24 EUR excl. btw of 
641.594,32 EUR incl. 21% btw;
Gelet op het PV van opening der biedingen dd° 15 oktober 2019;
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 13 januari 2020 opgesteld door Architectenbureau V-
E-CO;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine 
(ontmoetingscentrum)” aan Bouwteam Cokelaere F., Robert Klingstraat 86 te 8940 Wervik, tegen het 
nagerekende en verbeterde offertebedrag van 647.711,32 EUR excl. btw of 783.730,70 EUR incl. 21% 
btw;
Overwegende dat de toewijs de raming met 22,15 % overschrijdt zodanig dat bekrachtiging van de 
toewijzingsbeslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025, op het 
budget van 2020 GBB-BIA 0705-00 2210007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine 
(ontmoetingscentrum)”, wordt de collegebeslissing dd° 27 januari 2020 houdende toewijs aan Bouwteam 
Cokelaere F., Robert Klingstraat 86 te 8940 Wervik, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag 
van 647.711,32 EUR excl. btw of 783.730,70 EUR incl. 21% btw bekrachtigd.

BESTUUR SPORT

13. Bijkomende subsidie petanqueclub De Krijgers.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de verschillende seniorenverenigingen die samen een VZW De Krijgers oprichtten, met 
ondernemingsnummer 0663.829.990, om de petanquesport verder te kunnen beoefenen en te promoten in 
Oudenaarde;
Gelet het college van burgemeester en schepenen dd. 28 november 2016 zich principieel akkoord 
verklaarde een toelage van 300.000 euro aan De Krijgers VZW te verlenen voor de oprichting van 
indoorpetanqueloods op het sportcentrum tussen de terreinen D en E en de Galgestraat;
Gezien hiervoor in het budget 2017 een bedrag van 300.000 euro werd voorzien;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 oktober 2018 om bijkomend 31.043,23 EUR extra te 
voorzien voor de realisatie van het gebouw, wat het totaalbedrag op 331.043,23 EUR bracht;
Overwegende dat het totaal aan facturen geraamd wordt op 355.961,49 EUR; 
Overwegende dat het aangewezen is om het resterende tekort bij te voorzien;
Overwegende dat hierna dit dossier volledig afgesloten kan worden;
Besluit: eenparig
Art. 1 - De gemeenteraad keurt goed dat er een resterend tekort van 24.918,26 EUR extra wordt voorzien 
ter realisatie van het gebouw, waarmee dit dossier kan afgesloten worden.
Art. 2 - Alle andere voorwaarden vermeld in de overeenkomst blijven integraal behouden.

14. Betaling deel Vlaamse subsidie rugbycomplex aan Rhinos Rugbyclub.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de nota van het schepencollege dd.30.04.2018, waarbij het schepencollege akkoord gaat dat de 
Vlaamse subsidies 273.893,00 EUR wordt verdeeld pro rata de ramingen zijnde:
a) Terreinen: 102.300,00 EUR voor het stadsbestuur Oudenaarde
b) Gebouw : 171.593,00 EUR voor de rugbyclub;
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd.03.02.2020 waarbij beslist werd dat aan Rugby Vlaamse 
Ardennen, ondernemingsnummer 0672568306 vzw, Varent 10 te 9700 Oudenaarde de subsidie van 
171.593,00 EUR wordt uitbetaald;
Gelet op de uitbetaling van de Vlaamse subsidies in december 2019;
Overwegende dat op de jaarbudgetrekening 2020 voldoende budget beschikbaar is op artikelnummer op 
GBB-I-SPORT/0740-00/6640000, toegestane investeringssubsidies;
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 subsidie van 171.593,00 EUR wordt uitbetaald aan Rugby Vlaamse Ardennen, 
ondernemingsnummer 0672568306, vzw, Varent 10, 9700 Oudenaarde..
Artikel 2. Deze uitgave wordt verrekend met de kredieten beschikbaar op het investeringskrediet GBB-I-
SPORT/0740-00/6640000, toegestane investeringssubsidies.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

15. Retributie op de toegangsgelden van de avond-, familie- en schoolvoorstellingen in De Woeker, 
voorjaar 2020.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de nota van het Schepencollege dd. 17 juni 2019 waarin het College haar goedkeuring geeft voor 
het bepalen van de tarieven voor de voorstellingen in De Woeker tijdens het voorjaar van 2020;
Gelet op de nota van het Schepencollege dd. 4 februari 2019 waarin het College haar goedkeuring geeft 
voor het organiseren van familie- en schoolvoorstellingen in De Woeker tijdens het voorjaar van 2020;
Overwegende dat het vragen van volgende toegangsprijzen voor de avondvoorstellingen, in verhouding 
tot de uitgaven voor de voorstellingen en rekening houdend met de capaciteit van De Woeker, billijk zijn:
Avondvoorstellingen
Datum Voorstelling Genre Prijs
24/01 Sioen Muziek 18,00 euro
31/01 Walter Baele Humor 16,00 euro
07/02 Matthijs Scheepers – ‘Sue me…’ Theater 16,00 euro
13/02 Een Jihad van Liefde Literatuur 16,00 euro
14/02 Han & Grietjes Humor 15,00 euro
21/02 De Woordenaar Muziektheater 16,00 euro
06/03 Robrecht Vanden Thoren Humor 16,00 euro
07/03 Geppetto & the Whales Muziek 15,00 euro
26/03 Christophe Vandegoor Radio Koers Koers 15,00 euro
27/03 Cie De Koe – ‘Achter/Af’ Theater 16,00 euro
03/04 Esmé Bos & Bart Voet – ‘Lied’ Muziek 15,00 euro
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09/04 Maaike Cafmeyer Humor 18,00 euro
25/04 Kadril Muziek 18,00 euro
30/04 Cie Cecilia  - ‘De Broers Geboers’ Theater 18,00 euro
08/05 Kamagurka en Herr Seele Humor 18,00 euro
16/05 Lazarus/Arsenaal Theater 18,00 euro
20/05 Berlin – Zvizdal Theater/film 15,00 euro

Overwegende dat het vragen van volgende toegangsprijzen voor de familie- en schoolvoorstellingen 
billijk zijn :
Familie- en schoolvoorstellingen
3-4-5/02 ‘Sssst !’ – Brutaal Jong Schoolvoorstelling 7,00 euro
20-21-22/04 ‘Saperlipopette’ – Ultima Thule Schoolvoorstellng 6,00 euro
23/02 ‘Kom Wel’ – 4Hoog Familievoorstelling 7,00 euro / 10,00 euro
19/04 ‘Commissaris Piv’ – Piv Huvluv Familievoorstelling 7,00 euro / 10,00 euro

Overwegende dat voor de avond- en familievoorstellingen volgende kortingen worden gehanteerd : 
- OK-pas : 1,50 euro (vaste prijs)
- Studenten tot 31 jaar / jongeren met een European Youth Card : - 10 %
- Senioren 60+ : - 10 %
- Last-day tickets (- 26 jarigen) : - 50 %

Overwegende dat voor gasten, pers, sponsors, gezelschappen,… 30 vrijkaarten per voorstelling worden 
voorzien;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 330; 
Besluit: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad bepaalt de toegangsprijzen voor de voorstellingen in De Woeker tijdens het 
voorjaar 2020 als volgt :
Datum Voorstelling Genre Prijs
24/01 Sioen Muziek 18,00 euro
31/01 Walter Baele Humor 16,00 euro
07/02 Matthijs Scheepers – ‘Sue me…’ Theater 16,00 euro
13/02 Een Jihad van Liefde Literatuur 16,00 euro
14/02 Han & Grietjes Humor 15,00 euro
21/02 De Woordenaar Muziektheater 16,00 euro
06/03 Robrecht Vanden Thoren Humor 16,00 euro
07/03 Geppetto & the Whales Muziek 15,00 euro
26/03 Christophe Vandegoor Radio Koers Koers 15,00 euro
27/03 Cie De Koe – ‘Achter/Af’ Theater 16,00 euro
03/04 Esmé Bos & Bart Voet – ‘Lied’ Muziek 15,00 euro
09/04 Maaike Cafmeyer Humor 18,00 euro
25/04 Kadril Muziek 18,00 euro
30/04 Cie Cecilia  - ‘De Broers Geboers’ Theater 18,00 euro
08/05 Kamagurka en Herr Seele Humor 18,00 euro
16/05 Lazarus/Arsenaal Theater 18,00 euro
20/05 Berlin – Zvizdal Theater/film 15,00 euro

Artikel 2: De gemeenteraad bepaalt de toegangsprijzen voor de familie- en schoolvoorstellingen in De 
Woeker tijdens het voorjaar 2020 als volgt :
Familie- en schoolvoorstellingen
3-4-5/02 ‘Sssst !’ – Brutaal Jong Schoolvoorstelling 7,00 euro
20-21-22/04 ‘Saperlipopette’ – Ultima Thule Schoolvoorstellng 6,00 euro
23/02 ‘Kom Wel’ – 4Hoog Familievoorstelling 7,00 euro / 10,00 euro
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19/04 ‘Commissaris Piv’ – Piv Huvluv Familievoorstelling 7,00 euro / 10,00 euro
Artikel 3. Voor gasten, pers, sponsors, gezelschappen, … kunnen 30 vrijkaarten per voorstelling voorzien 
worden.
Artikel 4. Voor de avond- en familievoorstellingen in De Woeker worden volgende kortingen gehanteerd: 

- houders van een OK-pas kunnen een ticket bekomen aan 1,50 euro
- studenten tot 31 jaar/jongeren met een European Youth Card : 10 % korting
- senioren 60+ : 10 % korting
- last-day tickets (- 26 jarigen) : 50 % korting.

Artikel 5: De inkomsten worden geboekt op jaarbudgetrekening 0705-00/7010001.
Artikel 6: Onderhavig reglement treedt in voege na bekendmaking en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

16. Retributie op de verkoop van drank in de cafetaria van De Woeker

De Gemeenteraad, 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2019 waarbij een 
retributie werd goedgekeurd voor de verkoop van drank in de cafetaria van de Woeker;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 20 januari 2020 met betrekking tot de uitbreiding van het 
assortiment en vaststelling van de tarieven;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 330;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Na bekendmaking van deze beslissing wordt er voor de drank, aangeboden in de cafetaria van 
de Woeker en voor verkoop aan derden, volgend tarief aangerekend :
Drank Verkoopprijs cafetaria Prijs verkoop aan derden
Romy pils 2,00 euro 0,75 euro
Ename blond 2,50 euro 1,50 euro
Ename tripel 3,00 euro 2,00 euro
Adriaen Brouwer Oaked 3,00 euro 2,00 euro
Adriaen Brouwer Tripel 3,00 euro 2,00 euro
Liefmans Oud Bruin 2,00 euro 0,75 euro
Liefmans Fruitesse 2,50 euro 1,00 euro
Liefmans Gouden Band 3,00 euro 2,00 euro
Petre Devos Audenaerde 3,00 euro 1,50 euro
Ramon (alcoholvrij) 2,00 euro 1,25 euro
Water bruis 1,50 euro 0,75 euro
Water plat 1,50 euro 0,75 euro
Limonade 1,50 euro 0,75 euro
Cola 1,50 euro 0,75 euro
Cola zero 1,50 euro 0,75 euro
Fruitsap 1,50 euro 0,75 euro
Bionade gember/sinaas 2,00 euro 1,25 euro
Koffie 1,50 euro 0,75 euro
Chips zout/paprika 1,50 euro 0,75 euro
Witte wijn 4,00 euro/glas

15,00 euro/fles
12,00 euro/fles

Rode wijn 4,00 euro/glas
15,00 euro/fles

8,00 euro/fles
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Cava (per glas) 4,00 euro/glas
15,00 euro/fles

12,00 euro/fles

Artikel 2 : De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2019 wordt 
opgeheven bij het van kracht worden van deze beslissing.
Artikel 3 : De ontvangsten zullen geboekt worden op artikel 0705-01/7005002.
Artikel 4 : Onderhavig reglement treedt in voege na bekendmaking en wordt bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

17. Leveren en plaatsen van speeltoestellen aan de Donk - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van speeltoestellen aan de Donk” 
een bestek met nr. L00062020 werd opgesteld door de Sportdienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 120.000,00 euro (inclusief btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investerinbgsbudget 2020 GBB-
SPORT 0742-10 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L00062020 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en plaatsen van speeltoestellen aan de Donk”, opgesteld door de Sportdienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 120.000,00 (inclusief btw).
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investerinbgsbudget 2020 GBB-SPORT 0742-
10 2220007.

18. Leveren en plaatsen van speeltoestellen, inclusief verplaatsen / optimalisatie - 2 percelen (Pop-
up speelplein Kleine Markt te Oudenaarde en speelplein te Melden)

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en plaatsing van speeltoestellen, inclusief 
verplaatsing / optimalisatie speelplein- 2 percelen” een bestek met nr. L00072020 werd opgesteld door de 
Sportdienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
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* Perceel 1 : Pop-up speeltoestel Kleine Markt : leveren en plaatsen + verplaatsen van een speeltoestel, 
raming: € 20.000,00  incl. 21% btw;
* Perceel 2 : Optimalisatie van speelplein te Melden : leveren, plaatsen en verplaatsen van speeltoestellen, 
raming: € 20.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode GBB-SPORT 0742-10 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Besluit: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L00072020 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en plaatsen van speeltoestellen, inclusief verplaatsen / optimalisatie - 2 percelen”, opgesteld 
door de Sportdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 40.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
GBB-SPORT 0742-10 2220007.

KMO - HANDEL

19. Tijdelijke aanpassing van de politieverordening betreffende het uitbaten van 
verbruiksterrassen op het openbaar domein

De Gemeenteraad, 
Gelet op de politieverordening betreffende het uitbaten van verbruiksterrassen op het openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 20.02.2017;
Overwegende de vraag van de horeca-uitbaters om achtergrondmuziek en verwarming op gas toe te laten 
op de verbruiksterrassen teneinde meer sfeer te bekomen;
Overwegende dat het bestuur een proefperiode van één jaar vooropstelt, waarna de voorgestelde wijziging 
zal geëvalueerd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het artikel 5§1 en artikel 7, verwarming, van vermelde politieverordening wordt ingetrokken en 
vervangen door:

Artikel 5. Openbare orde, rust en veiligheid
§ 1. Op een verbruiksterras wordt achtergrondmuziek toegelaten, begrensd tot 70 dB(A), gemeten op 
twee meter van de begrenzing van het terras zoals die in elke terrasvergunning afzonderlijk is 
opgenomen, en mits ook aan de omgevingsnormen kan voldaan worden. De installatie moet voorzien 
worden van een geluidsbegrenzer die verzegeld wordt
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De geluidsboxen kunnen geplaatst te worden langs de terrasschermen, tegen de gevel van de 
horecazaak of onder de parasols. De geluidsboxen die dichtst tegen de rijweg geplaatst worden, en niet 
aan de gevel bevestigd zijn, mogen niet gericht worden naar de rijweg.
Het is tevens verboden om geluidsinstallaties door open ramen of deuren van de horecazaak te 
plaatsen waarbij deze gericht zijn op het verbruiksterras.
Deze achtergrondmuziek wordt toegelaten tot maximaal 22.00 uur in de periode van 15 september tot 
31 mei en tot maximaal 23.00 uur in de periode 1 juni tot 14 september.
De geluidsboxen worden uitgevoerd in wit, zwart of grijstinten, rekening houdend met één kleur per 
verbruiksterras.
Voorafgaandelijk dient de uitbater een aanvraag in te dienen bij de stad, met het daartoe bestemde 
aanvraagformulier.
Artikel 7. 
Verwarming
Verwarmingselementen met elektrische voedingsbron mogen geplaatst worden onder parasols, 
uitvalschermen of luifels, indien deze voldoen aan de CE norm. Deze moeten voldoen in constructie 
en in plaatsing aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Verwarmingselementen op gas worden toegelaten mits de installatie voldoet aan het reglement 
tijdelijke inrichtingen, deel 4, veiligheidsvoorschriften voor installaties op basis van vloeibaar 
gemaakte petroleumgassen en aardgas.
Op één verbruiksterras dienen alle verwarmingselementen dezelfde vorm en materiaal te hebben. 
Beschadigde toestellen dienen onmiddellijk van het verbruiksterras verwijderd te worden. 

Artikel 2.  Artikel 10 § 3 en § 4 van vermelde politieverordening wordt ingetrokken en vervangen door:
§ 3. Bij de eerste overtreding op artikel 3 § 2 wordt een gemeentelijke administratieve geldboete van 
350,00 euro opgelegd. Vanaf de tweede overtreding wordt de terrasvergunning onmiddellijk 
ingetrokken voor een periode van één maand. Het terrasmeubilair dient onmiddellijk na de vaststelling 
verwijderd te worden van het openbaar domein. Bij weigering om hier aan te voldoen, zal worden 
overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van het verbruiksterras op kosten en risico van de 
overtreder.
§ 4. Bij de eerste overtreding op artikel 5 § 1 wordt een gemeentelijke administratieve geldboete van 
350,00 euro opgelegd. Vanaf de tweede overtreding wordt de toelating voor achtergrondmuziek 
ingetrokken voor een periode van één maand.
§ 5. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen 
niet in andere straffen voorzien, worden de andere inbreuken op onderhavig reglement, gesanctioneerd 
met:
 een gemeentelijke administratieve geldboete tot 350,00 euro
 een administratieve schorsing of intrekking van de door het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Oudenaarde afgeleverde terrasvergunning, met toepassing van de in artikel 
9 opgenomen bepalingen

Artikel 3. Deze wijziging aan de geldende politieverordening betreffende het uitbaten van 
verbruiksterrassen op het openbaar domein geldt tot 31 maart 2021.
Artikel 4. Deze wijziging aan vermelde politieverordening zal conform het Decreet Lokaal Bestuur 
bekend gemaakt worden.

20. Politiereglement openbare markten Oudenaarde.

De Gemeenteraad, 
 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie 
van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 
2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikels 8 tot en met 10;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitvoering en de organisatie van 
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikels 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 april 2017;
Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat een duidelijk marktreglement belangrijk is voor de organisatie van de markten;
Overwegende dat zowel de marktkramers, de marktleider, de verenigingen of organisaties met een 
occasionele verkoop met niet-commercieel karakter een duidelijk kader nodig hebben;
Overwegende de bespreking in de marktcommissie dd. 6 februari 2020;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit: eenparig
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Gegevens van de openbare markten:
§ 1. De stad Oudenaarde richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 
Donderdagmarkt: 

elke donderdag van 08.00 uur tot 12.30 uur
Locatie: Markt, Hoogstraat, Tacambaroplein
Specialisatie: gemengde markt

Boerenmarkt: 
elke zaterdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
Locatie: Parking Burgemeester Thienpontstadion
Specialisatie: land- en tuinbouwproducten en andere (al dan niet bereidde) voeding. Op de boerenmarkt 
worden geen losse standplaatsen en seizoensabonnementen toegestaan. 

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de openbare markten in te delen en 
wijzigingen op te nemen. Het College van Burgemeester en Schepenen zal voor elke standplaats de 
ligging, de afmeting en het gebruik bepalen.
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan om welke reden ook, overgaan tot een herschikking 
van de markten en/of de standplaatsen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
§ 4. Indien de donderdagmarkt zou samenvallen met Kerstmis of Nieuwjaar, gaat deze de maandag 
voordien door in de namiddag tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Op andere feestdagen gaat de markt door 
zoals voorzien.
§ . Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om, telkens dit aangewezen is, de markten 
tijdelijk te verplaatsen en/of af te schaffen.
Daarnaast organiseert de stad Oudenaarde jaarlijks een bloemenmarkt op de eerste zondag van mei en een 
kerstmarkt in de eindejaarsperiode. Deze worden beschouwd als een manifestatie ter bevordering van de 
lokale handel of het leven in de gemeente en vallen dus niet onder de regelgeving voor openbare markten.
Artikel 2. Communicatie
De communicatie tussen het stadsbestuur en de marktkramers verloopt hoofdzakelijk elektronisch. Elke 
marktkramer deelt een e-mailadres mee aan het stadsbestuur voor alle communicatie. Hij/zij aanvaardt dat 
het stadsbestuur via dat e-mailadres geldig met hem/haar communiceert. Omgekeerd communiceert ook 
de marktkramer elektronisch geldig met het stadsbestuur.
Elke marktkramer is verplicht elke wijziging betreffende de onderneming onmiddellijk door te geven aan 
het stadsbestuur.
Artikel 3. Marktleider
De marktleider is een medewerker van de stad Oudenaarde die verantwoordelijk is voor de organisatie 
van de markt op het terrein. De marktleider is het eerste aanspreekpunt voor de marktkramers.
Elke marktkramer die een standplaats op de openbare markt inneemt of wil innemen, dient de richtlijnen 
van de marktleider onmiddellijk op te volgen.
De marktleider is altijd gemachtigd om onder meer:

 De verplichte documenten conform de hogere wetgeving en de identiteit van elke 
standplaatshouder te controleren

 Inbreuken vast te stellen door middel van een proces-verbaal en/of administratieve akte die 
aanleiding kan geven tot administratieve sancties en/of maatregelen

 De inname van de standplaats te verbieden bij vaststelling van inbreuk(en) op de toepasselijke 
regelgeving

 De losse standplaatsen toe te wijzen en het standgeld te ontvangen
Artikel 4. Productcategorieën donderdagmarkt
De productcategorie wordt opgenomen in het abonnement. Er worden vier hoofdcategorieën vastgelegd:

1. Textiel
2. Voeding
3. Bloemen en planten
4. Andere producten (standwerkers inbegrepen) 

Het college van burgemeester en schepenen bewaakt het evenwicht tussen alle productcategorieën en dit 
om de leefbaarheid van de markt te waarborgen.
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Naast de standplaatsen toegewezen per abonnement, zijn ook losse standplaatsen voorzien op het 
marktplan.
Artikel 5. Productcategorieën boerenmarkt
Om voldoende variatie in het aanbod te behouden en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen, 
worden maximum 12 kramen toegestaan, verdeeld over twee categorieën marktkramers. Gezien de 
kleinschaligheid van de boerenmarkt wordt voor elk product slechts één standplaats toegekend.
Categorie A. zijn de markramers met rechtstreekse afzet van eigen geteelde of gekweekte producten naar 
de consument en marktkramers die op een ambachtelijke manier; eigenhandig gemaakte producten 
aanbieden die geproduceerd worden met natuurlijke grondstoffen. Er worden acht kramen in categorie A 
toegelaten.
Categorie B. zijn de marktkramers die geen rechtstreekse afzet van eigen geteelde of gekweekte 
producten naar de consument hebben. (zoals bereide voedingswaren en specialiteiten inzake voeding bv. 
olijven). Er worden vier kramen in categorie B toegelaten.
Artikel 6. Innemen van de standplaatsen
Een standplaats op een openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

A. De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen: houders van 
een “machtiging als werkgever”.

B. Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap 
die houder is van de “machtiging als werkgever”.

C. De verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, zoals bepaald in artikel 
23 overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door Besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 april 2017 en met de bepalingen uit hoofdstuk 4.

Artikel 7. Ambulante handel op rondrijdende wijze
De handelaar verplaatst zich langs de openbare weg waarbij hij telkens mag stil staan om wachtende 
klanten te bedienen. Hij mag geen vaste standplaats innemen en mag enkel stoppen om te verkopen op 
uitnodiging van de klant. Stilstaan of parkeren om klanten op te wachten, is niet toegelaten.
De wegcode moet steeds gerespecteerd worden.
Artikel 8. Elektriciteit en andere aansluitingen
De gebruikte installaties van gas en elektriciteit, alsook de eigen voedingskast van elektriciteit zijn 
gekeurd door een erkend organisme. Het keuringsattest moet aanwezig zijn.
Om aan te sluiten op het elektriciteitsnet moet het marktkraam of de winkelwagen voorzien zijn van:

 Een verliesstroomautomaat van maximaal 10A 0,03A
 Een rubberkabel CTMB.N 2x2,5 + 2,5, uitgerust met een CEEform stekker 

Ingeval het stadsbestuur de energie ter beschikking stelt, is dit een inspanningsverbintenis en geen 
resultaatsverbintenis. Derhalve kan de stad Oudenaarde niet aansprakelijk gesteld worden voor 
onderbrekingen en kan zij in dat geval ook geen schadevergoeding verschuldigd zijn.
Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden. Indien gebruik wordt gemaakt van 
installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen (o.a. verwarmingstoestellen,…) dient men te 
beschikken over een draagbare snelblusser met ABC-poeder van minstens 6kg.
De elektriciteitskabels worden steeds gegroepeerd en volgen de kortste weg van standplaats naar 
aansluitingspunt.
De stekker die aansluit op de elektriciteitskast van de stad is voorzien van een duurzaam label met naam 
van de marktkramer.
De elektriciteit die de stad ter beschikking stelt, mag niet gebruikt worden voor het opladen van een 
voertuig.
De stad Oudenaarde legt het tarief vast dat betaald moet worden als vergoeding voor het gebruik van 
elektriciteit.
HOOFDSTUK 2. ABONNEMENTEN
Artikel 9. Inschrijven wachtlijst
Om in aanmerking te komen voor een nieuw abonnement voor een standplaats, dient de kandidaat zich 
inschrijven op de wachtlijst via het e-formulier.
De inschrijving is één jaar geldig en geldt uitsluitend voor de opgegeven productcategorie. De kandidaat 
die de inschrijving op deze wachtlijst wenst te verlengen, dient op eigen initiatief de inschrijving 
verlengen via het e-formulier.
Elke kandidatuur die volledig en correct ingediend wordt, wordt chronologisch op de wachtlijst 
ingeschreven.
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De wachtlijst kan steeds geraadpleegd worden.
Artikel 10. Bekendmaking vacature
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de stad na of er een 
geschikte kandidaat is op de wachtlijst. Als de wachtlijst geen geschikte kandidaat bevat, wordt een 
vacature bekend gemaakt door middel van een bericht op de website Oudenaarde.be.
De standplaatsen worden open gesteld voor een bepaalde productcategorie, wat kan gekoppeld worden 
aan een specificatie omtrent de voertuigcategorie. 
Artikel 11. Toekennen van een nieuw abonnement
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen wordt per onderneming één standplaats per 
abonnement toegewezen. Op de boerenmarkt kan hiervan afgeweken worden.
Een standplaats op een openbare markt per abonnement kan enkel toegewezen worden aan:

 De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen: houders van 
een “machtiging als werkgever”

 Rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap 
die houder is van de “machtiging als werkgever”

De abonnementen worden toegekend volgens onderstaande volgorde:
1. Ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst, waarvan het abonnement 

werd opgezegd door de stad zoals bepaald in artikel 18 op voorwaarde dat de kandidatuur 
ingediend werd binnen de zes maanden na de datum van kennisgeving van de opzeg.

2. ondernemingen of marktkramers die een wijziging van hun abonnement vragen (uitbreiden, 
inkrimpen, wijzigen productcategorie…)

3. ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst met een uniek product in 
de categorieën ‘andere voeding’ en ‘andere producten’ die op het ogenblik van de toekenning nog 
niet vertegenwoordigd zijn op de markt.

4. Ondernemingen of marktkramers die ingeschreven zijn op de wachtlijst en die niet vallen onder 
1, 2 of 3 en dit in chronologische volgorde van inschrijving op de wachtlijst

Een kandidaat die een nieuw abonnement bekomt, moet gedurende minstens één jaar na de ingangsdatum 
van dat abonnement uitsluitend dezelfde productcategorie verkopen. Indien de houder van het 
abonnement in die periode andere producten verkoopt, kan het abonnement ingetrokken worden.
De standplaats waarvoor een abonnement wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze zicht 
bevindt. De houder van het abonnement wordt verondersteld te standplaats te kennen en te aanvaarden 
met alle bestaande toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. Het wegnemen en tijdig en 
correct terugplaatsen van signalisatie gebeurt door de marktkramer. 
Artikel 12. Geldigheidsduur van het abonnement
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement werd opgezegd, 
vervallen of ingetrokken conform artikels 18, 19 en 35 van huidig reglement. 
Artikel 13. Seizoensgebonden abonnement
Een seizoensgebonden ambulante activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op 
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht 
worden. De abonnementen toegekend voor de verkoop van seizoensgebonden activiteiten worden 
geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze 
standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.
Artikel 14. Het register en plan van de standplaatsen toegewezen per abonnement
Een register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld wordt:

 De naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend
 In voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats werd 

toegekend en het adres van de maatschappelijke zetel
 Het ondernemingsnummer
 De locatie van de standplaats met volgnummer van het marktplan
 De productcategorie
 De datum van de toewijzing van de standplaats 
 Desgevallend, de naam en adres van de overlater en de datum van overdracht
 Indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
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 Gebruik van elektriciteit
Het plan van de markt vermeldt de afmetingen van de standplaats zoals toegekend in het abonnement, de 
productcategorie en de familienaam of handelsbenaming van de houder van het abonnement. 
Zowel het register van de standplaatsen als het marktplan kunnen geraadpleegd worden.
Artikel 15. Wijzigen van een abonnement 
De houder van een abonnement kan via e-mail een aanvraag indienen voor:

 het uitbreiden of inkrimpen van de toegekende standplaats
 het ruilen met een andere marktkramer van een toegekende standplaats
 het wijzigen van de productcategorie

Een inkrimping van een standplaats wordt enkel toegestaan indien er na inkrimping nog minimum zes 
meter vrije ruimte blijft zodat deze vrije ruimte opnieuw kan aangewend worden als standplaats. 
Het college van burgemeester en schepenen zal een gemotiveerde beslissing nemen, rekening houdend 
met de optimale invulling van de markt en de aaneengesloten rijen standplaatsen. Het college van 
burgemeester en schepenen kan voorafgaand advies vragen aan de marktcommissie. 
Deze wijzigingen aan een abonnement gaan in per kwartaal, zijnde 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Artikel 16. Overdracht door de marktkramer
De overdracht van een abonnement en standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

1. Indien de overnemer houder is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten 
als werkgever

2. In het voorgaande kalenderjaar voor de aanvraag van de overdracht vond geen overdracht van 
hetzelfde abonnement plaats 

3. De overnemer zal zijn standplaats innemen met dezelfde voertuigcategorie als de overlater 
toegekend werd, tenzij het college van burgemeester en schepenen hier voorafgaandelijk anders 
over beslist

4. De overnemer mag door de overname over niet meer dan één standplaats beschikken. Op de 
boerenmarkt kan hiervan afgeweken worden

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. In geval 
van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 
Artikel 17. Beëindigen van het abonnement door de marktkramer
Een marktkramer kan zijn abonnement opzeggen vóór de vastgelegde vervaldagen: 31 maart, 30 juni, 30 
september en 31 december. De opzeg moet ten laatste 30 kalenderdagen vóór de gekozen vervaldag 
ontvangen worden door de stad. De opzeg is onherroepelijk zodra de stad de aanvraag ontvangen heeft.
Het abonnement eindigt op de eerstvolgende vervaldag volgend op de ontvangstdatum van de opzeg. 
Een marktkramer kan zijn abonnement zonder opzegtermijn opzeggen in volgende omstandigheden:

 Definitieve onmogelijkheid tot het voeren van handel wegens ziekte, ongeval of overmacht, mits 
het voorleggen van een medisch attest of bewijs van overmacht

 Bij het overlijden van (één van) de zaakvoerder(s), mits voorleggen van een bewijs van overlijden 
door de erfgenamen van de zaakvoerder

Artikel 18. Beëindigen van het abonnement door de gemeente
Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van 
vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste zes maanden, tenzij in 
geval van absolute noodzakelijkheid. Het abonnement wordt per aangetekend schrijven opgezegd.
Artikel 19. Verval van rechtswege
Het abonnement vervalt van rechtswege bij faillissement van de marktkramer.
HOOFDSTUK 3. LOSSE STANDPLAATSEN
Artikel 20. In aanmerking komende plaatsen
Naast de standplaatsen, op het marktplan aangeduid als “losse plaatsen”, kunnen eveneens van dag tot dag 
toegewezen worden: de standplaatsen toegewezen per abonnement die om 07.30 uur niet zijn ingenomen 
door de houder van het abonnement
Bij de toewijzing van deze losse standplaatsen wordt geen rekening gehouden met de productcategorie 
van het toegekende abonnement op die standplaats.
De losse standplaatsen hebben maximum acht lopende meter lengte en vier meter diepte.
Artikel 21. Toekennen van losse standplaatsen
De toekenning van losse standplaatsen gebeurt van dag tot dag door inschrijving op het inschrijvingsblad 
dat ter beschikking ligt op de locatie die het college van burgemeester en schepenen aanduidt.
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De kandidaten bieden zich aan tussen 07.00 uur en 07.30 uur en noteren hun naam, ondernemingsnummer 
en nummer van de machtiging voor ambulante handel op het inschrijvingsblad.
De marktleider wijst om 07.30 uur de losse plaatsen toe in overleg met de kandidaten. Op dat ogenblik 
moet de houder van de machtiging als werkgever aanwezig zijn. 
Artikel 22. Betaling van de losse standplaatsen
De marktkramers die een losse standplaats toegekend werden, betalen uitsluitend met bankcontact (géén 
cash) de vereiste retributie aan de marktleider, die een kwitantie aflevert voor het betaalde bedrag. De 
marktkramer bewaart deze kwitantie gedurende de markt en kan deze voorleggen op vraag van de politie 
of andere bevoegde personen. 
HOOFDSTUK 4. OCCASIONELE VERKOPEN MET NIET-COMMERCIEEL KARAKTER
Artikel 23. Aanvraag
Een vereniging of organisatie kan voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter een 
standplaats van maximaal vier lopende meter op de openbare donderdagmarkt aanvragen. De aanvrager 
moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving en moet dus voorafgaand een 
machtiging van de burgemeester bekomen voor deze occasionele verkoop met niet-commercieel karakter.
Artikel 24. Bijkomende voorwaarden

 De aanvraag wordt ten minste drie weken vooraf ingediend. 
 Per marktdag wordt slechts één occasionele verkoopactie toegelaten. Indien er meerdere 

aanvragen zijn voor eenzelfde marktdag wordt de toelating verleend op basis van de 
chronologische volgorde van de ontvangen aanvragen.

 Een vereniging of organisatie kan één keer per jaar een toelating krijgen.
 Het retributiereglement op de stand- en plaatsrechten op markten wordt niet toegepast.
 De vereniging of organisatie meldt zich om 07.30 uur bij de marktleider die de plaats zal 

toewijzen. De markt mag niet verlaten worden vóór 12.30 uur.
HOOFDSTUK 5. GEDRAGSREGELS
Artikel 25. Veilige doorgang
Een marktkramer die oprijdt naar de donderdagmarkt en wegrijdt van de donderdagmarkt, sluit de 
doorgang onmiddellijk terug af met de signalisatie die door de stad voorafgaandelijk geplaatst werd.
Artikel 26. Uurregeling 
§ 1. Wekelijkse donderdagmarkt
De marktkramers mogen de markt oprijden tussen 05.30 uur en 07.30 uur.
De marktkramers die na 07.30 uur aankomen, kunnen hun plaats geweigerd worden door de marktleider, 
zonder dat deze afwijzing hen recht geeft op enige vergoeding of schadeloosstelling. Deze niet-
ingenomen plaatsen worden toegewezen aan losse marktkramers.
Het wegrijden van de markt mag ten vroegste:

 vanaf 12.00 uur in de periode van 1 oktober tot 30 april
 vanaf 12.30 in de periode: van 1 mei tot 30 september

In uitzonderlijke omstandigheden én met toelating van de marktleider kan hiervan afgeweken worden. 
De standplaatsen moeten opgeruimd én ontruimd zijn:

 Van 1 september tot 31 mei om 13.30 uur
 Van 1 juni tot 31 augustus om 14.00 uur

Elke marktkramer moet hierbij rekening houden met zijn naaste collega’s, want ook zij moeten tijdig de 
markt verlaten.
§ 2. Boerenmarkt
De marktkramers mogen de boerenmarkt oprijden tussen 05.30 uur en 07.30 uur.
De verkoop eindigt om 12.30 uur. 
De standplaatsen moeten opgeruimd én ontruimd zijn om 13.30 uur
Artikel 27. Aanwezigheden
§ 1. Behalve de houders van een seizoenabonnement, mag een houder van een abonnement in de loop van 
een kalenderjaar maximaal tien marktdagen afwezig zijn, waarvan maximaal vijf marktdagen binnen zes 
aaneengesloten maanden. 
§ 2. De burgemeester kan omwille van een gegronde en gemotiveerde reden een uitzondering toestaan 
aan een houder van een abonnement, na voorlegging van bewijsstukken.
§ 3. De marktkramer is verplicht zijn afwezigheid minstens 12 uren vóór de aanvang van de markt per e-
mail of sms te melden aan de marktleider.
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§ 4. In afwijking van artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante handel, zoals gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 
april 2017, blijven tijdens alle afwezigheden, zoals hierboven bepaald, de verplichtingen die uit het 
abonnement vloeien, gelden. Afwezigheid kan niet leiden tot terugbetaling van het standgeld of de 
retributie voor het elektriciteitsverbruik.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht de houder van het abonnement eenzijdig een 
andere standplaats toe te wijzen op de openbare markt naar aanleiding van ongewettigde afwezigheden 
omdat de termijn zoals bedoeld in §1 werd overschreden en er hiervoor geen gegronde reden zoals 
bepaald in §2 was. Het college van burgemeester en schepenen beslist op discretionaire wijze. 
Artikel 28. Opstelling van de kramen
De marktkramer moet de koopwaar en materiaal binnen de grenzen van de toegewezen standplaats 
opstellen. De uitsprong van het tentdak mag geen hinder veroorzaken voor het publiek. De uitklapbare 
panelen van een verkoopwagen moet altijd onmiddellijk kunnen gesloten worden.
De gangen tussen de kramen zullen steeds vrij gehouden worden.  Stoepborden en andere 
aandachtstrekkers zijn in de gangen niet toegelaten. 
Artikel 29. Voertuigen
Het veranderen van voertuigcategorie of het gebruik van een groter of kleiner voertuig, dient 
voorafgaandelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Geen enkel voertuig mag langer in de doorgangen op de markt aanwezig zijn dan de tijd nodig voor het 
laden en lossen.
Uitgezonderd winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van de markt 
verwijderd te zijn. Lichte bestelwagens waarin materialen opgeslagen worden of die gebruikt worden als 
pasruimte, zijn toegelaten als ze kunnen geïntegreerd worden binnen de toegestane standplaats 
(afhankelijk van de locatie) of voorzien zijn van een luifel die deel uitmaakt van het kraam. Deze wagens 
worden achteraan het kraam ingebouwd waarbij de toegestane diepte van de standplaats niet overschreden 
wordt.
Artikel 30. Netheid van het openbaar domein
§ 1. Afval en reinigen
De marktkramer moet bij het einde van de openbare markt al het afval verwijderen en meenemen dat 
voortvloeit uit zijn marktactiviteit. De kramen of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen 
vloeistoffen of vetten op de grond lopen. Vetten of andere vloeistoffen mogen nooit in de riolering 
gegoten worden. Marktkramen waar een directe consumptie van voedsel of drank mogelijk is, dienen zelf 
afvalbakken te plaatsen voor de verschillende afvalfracties.
De wagens voor kip-aan-’t spit beschermen de ondergrond met een afdekzeil of rubberen mat en dit 
vooraleer het kraam te plaatsen. Vooraleer weg te rijden dienen deze marktkramers de ondergrond af te 
spuiten met voldoende water.
Niet naleven van dit artikel wordt gesanctioneerd volgens het belastingreglement op sluikstorten.
§ 2. Flyers
Om de netheid van het openbaar domein te bewaken wordt het uitdelen van flyers tijdens de wekelijkse 
donderdagmarkt uitsluitend toegestaan op volgende punten mits naleven van het Algemeen 
Politiereglement: 

 Hoek Broodstraat – Markt
 Hoek Hoogstraat – Tacambaroplein
 Hoek Meerspoortsteeg - Markt.

Overeenkomstig het Algemeen Politiereglement wordt voor politieke partijen, tijdens een 
verkiezingsperiode, hiervan afgeweken.
 Artikel 31. Verplichte documenten
De marktkramer moet onderstaande documenten steeds kunnen voorleggen op vraag van de marktleider 
of andere bevoegde personen:

 Geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten
 Machtiging voor ambulante handel
 Bewijs verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
 Bij gebruik en elektriciteit: bewijs verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en 

ontploffing
 Bewijs van een geldig keuringsattest van een erkend organisme aangaande de elektrische 

installatie van de marktwagen, met verplichte vermelding KVA
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 Bewijs van een geldig keuringsbewijs van brandblusapparaten
 Bewijs van geldige toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) voor voedingskramen
Artikel 32. Winterperiode: gladheid
De stad Oudenaarde wordt door de politie opgeroepen om te strooien bij vriesweer. Elke marktkramer 
stelt alles in het werk om de standplaats tijdens de duur van de markt ijsvrij te houden.
Artikel 33. Openbare rust 
Het is verboden een geluidsinstallatie te gebruiken. Enkel verkopers van geluidsdragers (CD’s en 
dergelijke) mogen een geluidsinstallatie gebruiken om klanten een stukje van een gekozen CD te laten 
horen, mits de geluidssterkte niet meer is dan 85 dB LAeq,1 minuut is.
HOOFDSTUK 6. HANDHAVING EN SANCTIES
Artikel 34. Schorsing van een abonnement door het stadsbestuur
§ 1. Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst worden in volgende 
gevallen:

 Bij niet of niet-tijdige betaling van de belasting op de stand- en plaatsrechten op de markt en de 
retributie voor het gebruik van elektriciteit

 Bij afwezigheid gedurende meer dan tien marktdagen zoals bepaald in artikel 27 § 1 en die niet 
gemotiveerd werd zoals bepaald in artikel 27 § 2

 Wanneer een andere categorie van voertuig gebruikt wordt, zonder voorafgaandelijk akkoord van 
de stad Oudenaarde

 Bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 16 van onderhavig marktreglement

 Bij om het even welke vorm van openbare ordeverstoring, elk gedrag dat de goede naam van de 
markten schaadt, geen correct gedrag tegenover de klanten en de marktleider

 Bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de periode van schorsing te bepalen. 
Gedurende de periode van schorsing wordt de standplaats toegewezen als losse standplaats, zonder 
rekening te houden met de productcategorie van het toegekende abonnement op die standplaats.
§ 2. Een losse marktkramer, zonder abonnement, kan geschorst worden en een standplaats op de markt 
geweigerd worden.
De schorsing die opgelegd wordt door het college van burgemeester en schepenen wordt per mail en per 
brief ter kennis gebracht van de overtreder.
Artikel 35. Intrekking van een abonnement door het stadsbestuur.
Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken worden wanneer 
binnen één jaar te rekenen vanaf de ingang van de periode van schorsing dezelfde overtreding vastgesteld 
wordt. 
Bij intrekking van het abonnement komt de standplaats vacant.
Een marktkramer of onderneming van wie het abonnement wordt ingetrokken, mag gedurende één jaar na 
de intrekking geen aanvraag voor een nieuwe standplaats indienen, en evenmin gedurende één jaar, zich 
kandidaat stellen voor een losse standplaats. De lopende inschrijvingen op de wachtlijst vervallen.
De intrekking van het abonnement door het college van burgemeester en schepenen wordt per mail en per 
brief ter kennis gebracht van de overtreder.
Artikel 36. Administratieve geldboete
Behoudens de overtredingen zoals bepaald in artikel 34 en 35 zal elke overtreding van dit 
politiereglement bestraft worden met een administratieve geldboete tot € 350.
HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 37. Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle gevallen die niet voorzien zijn in 
huidig reglement na het horen van de betrokken partijen. 
Artikel 38.  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020.
Artikel 39. Het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 26.05.2008, wordt bij onderhavige politieverordening opgeheven.
Artikel 40. Deze politieverordening zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

21. Reglement subsidie voor startende ondernemers 2020 - 2021.

De Gemeenteraad, 
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Gelet op het Decreet Integraal Handelsvestigingbeleid dd. 15.07.2016 waar één van de basisdoelstellingen 
het versterken van kernwinkelgebieden en het vermijden van handelslinten is;
Gelet op de stedenbouwkundige verordening detailhandel, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
01.10.2018;
Gelet op de afbakening en stedenbouwkundige voorschriften in vermelde stedenbouwkundige 
verordening voor het kernwinkelgebied, de zone voor middelgrote detailhandelszaken, de aanloopstraten 
centrum, het winkelarm gebied en de aanloopstraten periferie; 
Gelet op het verbod voor het oprichten of uitbreiden van een gebouw met kleinhandelsfunctie binnen de 
categorie verkoop van goederen voor persoonsuitrusting, verkoop van voeding en horeca in het 
winkelarm gebied;
Gelet op de stedenbouwkundige voorschriften voor de zone voor middelgrote handelszaken, waarin 
bepaald wordt dat nieuwe handelszaken een minimale bruto vloeroppervlakte moeten bezitten van 
1.000m² en waarbij gefocust wordt op middelgrote detailhandelszaken;
Overwegende dat dergelijke middelgrote detailhandelszaken in het algemeen ketenformules betreffen en 
dat deze geen nood hebben aan een financiële stimulans;
Gelet op het subsidiereglement premies kernwinkelgebied, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
26.02.2018 waarbij eigenaars en handelaars subsidie bekomen om de uitstraling en de kwaliteit van de 
handelspanden in het kernwinkelgebied te verhogen;
Overwegende dat in de periode 2018 – 2019, 21 dossiers ingediend werden voor een totaal bedrag aan 
subsidie van € 310.000, wat ver boven het oorspronkelijk voorziene bedrag van € 150.000 ligt;
Overwegende dat het stadsbestuur de voorbije jaren heeft ingezet op kernversterking met maatregelen die 
ten goede kwamen aan gevestigde ondernemers: de stedenbouwkundige verordening detailhandel, de 
leegstandsheffing, het centrummanagement en de premiestelsels voor het kernwinkelgebied;
Overwegende dat het stadsbestuur met dit reglement de klemtoon wil leggen op het aantrekken van 
nieuwe ondernemers;
Overwegende dat de kwaliteit en de uitstraling van de handelskernen bewaakt moet worden en er 
voldoende diversiteit moet zijn in het aanbod van winkels en horeca; 
Overwegende dat een bijkomend aanbod van kantoorfuncties geen meerwaarde is voor het functioneren 
van de detailhandel in Oudenaarde;
Overwegende dat shops met cannabidiol – producten kunnen beschouwd worden als een promotie van 
cannabis in het algemeen, en om die reden niet wenselijk zijn; 
Overwegende dat het starten met een nieuwe handelszaak een belangrijke financiële investering vraagt 
van de startende ondernemer op gebied van inrichting, marketing en promotie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 16.12.2019 betreffende de Algemene Gemeentelijke 
Heffing, waar in artikel 18 een vrijstelling voorzien is voor een startende ondernemer voor het eerste jaar 
van zijn of haar activiteit;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: 
Artikel 1. Definities
Handelszaak: Elke commerciële onderneming waarvoor een nieuwe inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen vereist is en die de uitoefening van een detailhandel of horecazaak tot doel heeft.
Detailhandel: Het leveren van fysieke goederen aan de consument. Gelijktijdige fysieke aanwezigheid 
van de verkoper en de consument is vereist.
Startende ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming start in het jaar waarin de 
subsidie aangevraagd wordt, en waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
vereist is en die een nieuwe vestiging opent op het grondgebied van de stad Oudenaarde, hierna “starter” 
genoemd.
Artikel 2. Toepassingsgebied
De starters met een vestiging voor detailhandel en horeca op het grondgebied van Oudenaarde, met 
uitzondering van het winkelarm gebied en de zone voor middelgrote handelsvestigingen, kunnen deze 
subsidie aanvragen.
Artikel 3. Voorwaarden

 De starter heeft nog geen beroep gedaan op deze subsidie.
 Per ondernemingsnummer kan slechts één starterssubsidie toegekend worden.
 De opening van de handelszaak is voorzien in 2020 of 2021
 De ondernemer moet zijn activiteit ten minste drie jaar na de uitbetaling van de subsidie zonder 

onderbreking uitoefenen.
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Artikel 4. Uitsluitingen
Komen niet in aanmerking voor de toekenning van de starterssubsidie:

 De onderneming die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming
 Beoefenaars van medische, paramedische, vrije en/of intellectuele beroepen
 Fastfoodzaken, shisha-bars en privéclubs
 Shops met cannabidiol – producten, nachtwinkels

Artikel 5. Subsidieerbare uitgaven
De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van :
Binneninrichting: 
Enkel de kosten die nodig zijn voor de binneninrichting van een handelszaak. Werken aan de gevel of het 
dak worden niet gesubsidieerd.
Marketing en promotie
Deze kosten omvatten de uitgaven voor het grafisch ontwerp van logo en huisstijl, de opmaak van de 
website en/of webshop, kosten voor advertenties.
Artikel 6. Subsidiebedragen
Binnen de perken van het voorziene budget verleent de stad aan een starter een maximale subsidie van € 
3.000 die kan gebruikt worden voor:

 Inrichtingskosten: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een maximum van € 2.000
 Marketing en promotie: maximaal € 1.000,00

Artikel 7. Beperkingen
Voor het jaar 2020 en 2021 wordt € 30.000 voorzien op het budget, jaarbudgetrekening GBB KMO 0500-
00/6492000. De dossiers worden behandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het 
goedgekeurde budget. De datum van het ontvangstbewijs of van verzending van de aanvraag is bepalend 
voor de volgorde van indiening. 
Na zes maanden wordt huidig reglement geëvalueerd en kan dit worden bijgestuurd.
Artikel 8. Aanvraag
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie kan digitaal ingediend worden, aangetekend verzonden of 
tegen ontvangstbewijs afgegeven worden:
Stadsbestuur Oudenaarde, Bedrijvenloket, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde
De aanvraag dient volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 het behoorlijk ingevulde en door de starter ondertekende aanvraagformulier. Het 
aanvraagformulier kan bekomen worden op de website www.oudenaarde.be en bij het 
bedrijvenloket, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde

 een kopie van de huurovereenkomst waaruit blijkt dat de huurperiode minstens drie jaar bedraagt 
of de eigendomstitel van het handelspand waar de activiteit zal uitgeoefend worden

Artikel 9. Aanvraag tot uitbetaling van de subsidie
De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bevat volgende documenten:

 Kopies van de rechtsgeldige facturen op naam van de aanvrager, die betrekking hebben op de 
aangevraagde subsidie:

- Alle facturen mogen enkel prestaties betreffen die geleverd werden vóór 31 december 
van het betreffende dienstjaar en uiterlijk 31 december 2021

- Alle facturen moeten gedateerd en betaald zijn voor 31 december van het betreffende 
dienstjaar en uiterlijk voor 31 december 2021

 Kopies van de betalingsbewijzen van de ingediende facturen
Artikel 10. Beslissing en uitbetaling
Het college van burgemeester en schepenen controleert of de aanvraag volledig is. Na de volledig 
verklaring wordt de subsidie binnen de dertig dagen uitbetaald door overschrijving op het 
rekeningnummer van de starter.
Artikel 11. Terugvorderen van de subsidie
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen, vermeerderd 
met de wettelijke intrest:

 indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen 
afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie

 indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd.
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 wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd 
toegekend

Het College van burgemeester en schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen pro rata van het 
aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze sommen vanaf de datum van 
ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, indien de aanvrager van de subsidie, die de 
handelszaak uitbaat, binnen de drie jaren na uitkering van de subsidie de handelszaak stopzet.
Artikel 12. Geldigheidsduur
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020 en is geldig tot en met 31 december 2021.
De gemeenteraad van Oudenaarde kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten.
Artikel 13. Stopzetten subsidiereglement premies kernwinkelgebied
Het subsidiereglement premies kernwinkelgebied wordt stopgezet met ingang van 2 maart 2020.
Artikel 14. Betwistingen 
Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
Artikel 15. Bekendmaking
Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal 
Bestuur.

JEUGD

22. Aanpassing reglementen subsidiëring jeugdwerk.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanbesteding 
van sommige toelagen;
Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 16 december 2019;
Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 3 februari 2020;
Gelet op het positief advies van de stedelijke jeugdraad d.d. 17 januari 2020;
Overwegende dat de bestaande subsidiereglementen dienen aangepast te worden aan de evoluties binnen 
het jeugdwerk;
Gelet op het ontwerp van de nieuwe reglementen m.b.t. “kampsusbisidie’ en “projectsubsidie”
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet
Gelet op het ontwerp van de nieuwe reglementen in bijlage
Besluit: eenparig
Artikel 1. De reglementen “werkingstoelagen”, “projectsubsidie” en “kamptoelage” zoals geviseerd in 
bijlage aan deze beslissing worden goedgekeurd;
Artikel 2. De nieuwe reglementen gaan van kracht vanaf 1 april 2020
Artikel 3: de reglementen, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 26 februari 2018, worden vanaf 31 maart 
opgeheven.

SECRETARIAAT - NOTULEN

23. Goedkeuring notulen gemeenteraad 27 januari 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 27 januari 2020 goedgekeurd.

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Robbin De Vos
1.1. Vraag 1: Wedstrijd Oudenaarde groen- en bloemengemeente.

Nadat de stad Oudenaarde midden december 2018 verkozen werd tot “Groen- en Bloemengemeente 
2019” door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) mocht onze stad meteen ook Vlaanderen 
verdedigen bij de Europese wedstrijd 'Entente Florale Europe’. Een internationaal samengestelde vakjury 
bezocht onze stad op zondag 14 juli. Tijdens dit bezoek werden de belangrijkste verwezenlijkingen op 
gebied van groen en leefmilieu toegelicht. Bij de prijsuitreiking op zaterdag 28 september ontving 
Oudenaarde een gouden medaille van de jury. 
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Om deze prijs in de bloemetjes te zetten vind ik het een leuk idee om onze inwoners te betrekken bij 
sommige groen- en bloemenprojecten. Zo kan het stadsbestuur “Oudenaarde groen en 
bloemengemeente” blijvend onder de aandacht brengen. 
Vraag:
Kan het stadsbestuur aan de hand van een wedstrijd “Oudenaarde groen- en 
bloemengemeente” blijvend onder de aandacht brengen?
Zo zou het stadsbestuur binnen een bepaalde week van het jaar op allerlei plaatsen (bv. op het 
containerpark, groendienst, ACM e.a.) bloembollen/zaden uitdelen. Zo kunnen inwoners automatisch 
deelnemen aan de wedstrijd.  Als de bloemen (liefst bijen-vriendelijke planten/bloemen) na een paar 
maand in bloei staan, kan een jury op stap gaan bij diegene die zich hadden inschreven en kunnen er 
binnen verschillende categorieën punten gegeven worden voor bijv. grootste 
plant/bloem, origineelste plaats, origineelste vorm….
Daarnaast kan diezelfde jury in het straatbeeld jureren, bij diegene die zich inschrijven voor een parallel 
lopende wedstrijd om de stad nog fleuriger te maken door inwoners hun voortuin, geveltuin… te laten 
opwaarderen
Hier kunnen punten gegeven worden bij volgende categorieën: bv. Bebloemde voortuin en/of 
straatgeveltuin, mooiste en meest verzorgde voortuin, kleurrijkste voortuin, bijen-vriendelijkste tuin…..
Daarna kunnen kleine prijzen uitgedeeld worden aan de winnaars bijv. overschot van bollen/zaden, 
bloemetje of een waardebon bij een lokale bloemist…..
Kortom een verbindend project voor een duurzaam en fleurig initiatief!

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.?

2. Raadslid Kurt Vandeputte
2.1. Vraag 1: Zichtbaarheid zebrapad Eindrieskaai naar parking met glascontainers.

Open VLD Oudenaarde wil niet alleen veilige schoolomgevingen maar ook veilige recreatie-omgevingen.
Verkeersveiligheid is van cruciaal belang, in de eerste plaats voor de zwakke weggebruikers. Veilige 
infrastructuur en verantwoord verkeersgedrag zijn evenwel fundamenteel hierin. Als overheid moeten 
we ook onze verantwoordelijkheid opnemen. De weginfrastructuur moet zo aangelegd worden dat 
conflicten tussen weggebruikers maximaal worden vermeden. We moeten dus investeren in integraal 
veilige fietsroutes, voetpaden en oversteekplaatsen voor beiden.
Het zebrapad is minimaal verlicht en het licht wordt ook belemmerd door de bomen die daar in de 
omgeving staan. Bij valavond en ’s avonds is het zeer moeilijk zichtbaar. Dit is een zebrapad dat zeer 
vaak gebruikt wordt door gezinnen  door de nabijheid van de parking in de Eindrieskaai.  Het zebrapad 
ligt tussen deze parking en de toegang tot de sportterreinen en zwemkom.
Daarom mijn vraag:
1. investeren in zebrapadverlichting met detectie, om de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Zodra 

een camera één of meerdere voetgangers detecteert, beginnen de in het zebrapad geplaatste 
ledlampjes te knipperen, waardoor de overstekende voetgangers meer opvallen

2. Extra verlichting en signaalborden aan het zebrapad in de Eindrieskaai (achterzijde van de zwemkom)
3. Aanduidingen dat er een fietspad (beide richtingen en heel frequent gebruikt) moet gedwarst worden 

komende van de zwemkom naar de parking aan de Eindrieskaai.

Raadslid Vandeputte trekt zijn vraag in.

3. Raadslid Elisabeth Meuleman
3.1. Voorstel 1: Autoloze zondagen in de zomer.

We hebben in Oudenaarde een prachtige Markt. Die werd gedeeltelijk autovrij gemaakt, wat een grote 
verbetering is ten opzichte van voor de heraanleg. Voor Groen is de toekomstvisie voor het centrum dat 
enkele winkelstraten op termijn autoluw zouden worden en de Markt volledig autovrij, met nog meer 
groen, schaduw, water, terrasjes. Zoiets kan natuurlijk niet zonder draagvlak bij de bevolking. Om het 
draagvlak bij de bevolking te vergroten én om mensen te sensibiliseren dat het best aangenaam en 
haalbaar is om met de fiets of te voet naar het centrum te komen of een klein beetje verder te parkeren 
denken we dat autovrije zondagen ideaal zijn, en een goed begin.
Voorstel:
Van de maanden mei tot september zijn de markt en de Hoogstraat, Nederstraat en Broodstraat autovrij.
Horecazaken kunnen terrasjes zetten en er worden op die zondagen muziekvoorstellingen georganiseerd.
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Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

3.2. Vraag 2: Stationsparking.

De halflege stationsparking blijft een doorn in het oog van vele inwoners. Parkeren is bijzonder duur, en 
er zijn een aantal absurde regels. Zo kan iemand die geen jaarabonnement heeft voor de trein omdat hij/zij 
niet voltijds werkt ook geen parkeerabonnement kopen voor een jaar voor de parking. Terwijl  die dus 
niet eens half vol staat...
Vragen:
1. kan in overleg gegaan worden om dergelijke absurde regels ongedaan te maken?
2. wat is de stand van zaken in verband met de aankoop van de parking? Was er al overleg? Is er al zicht 

op timing en kostprijs?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4. Raadslid Steven Bettens
4.1. Vraag 1: Opmaak schoolroutekaart.

Binnenkort wordt gestart met de opmaak van een nieuwe schoolroutekaart. Leerlingen, ouders en 
leerkrachten worden gevraagd mee te werken en knelpunten door te geven. Het resultaat wordt een kaart 
waarop routes naar school aangegeven worden. De kaart zal zowel digitaal als op papier beschikbaar zijn.
Een nieuwe schoolroutekaart want er bestaat al een dergelijke kaart. Net geen 1200 reden op 27 
september 2011 de schoolroutekaart van Oudenaarde in.
Vraag:
1. Wat waren de doelstellingen van de in september 2011 voorgestelde schoolroutekaart? Werden die (al 

dan niet gedeeltelijk) gehaald?
2. Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe schoolroutekaart?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4.2. Voorstel 2: Trekweg Linkeroever.

Trekweg Linkeroever aan de jachthaven zal mede in functie van het nieuwbouwproject op Scheldekop 
heraangelegd worden. De straat zal verbreed worden en het gemotoriseerde verkeer zal sterk toenemen 
(op werfverkeer en aan school gerelateerd verkeer na is er vandaag zo goed als geen verkeer). 
Langs Trekweg Linkeroever bevinden zich aan de ene kant van de weg tien toegangen tot de aanpalende 
school; de ene toegang wordt meer dan de andere gebruikt. Aan de andere kant van de weg bevindt zich 
een beeldbepalende bomenrij en de jachthaven van Oudenaarde.
Voorstel: 
Om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden, om te voorkomen dat de bomen plaats moeten 
maken voor de te heraan te leggen weg en om de verkeersintensiteit te beperken wordt Trekweg 
Linkeroever een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens en schepen John Adam.

5. Raadslid Folke D'Haeyer
5.1. Voorstel 1: Buurtfietsenstallingen.

Er is weinig ruimte om fietsen te stallen in straten waar veel rijhuizen staan. Mensen die in rijhuizen 
wonen zonder garage stallen hun fietsen vaak in de gang, aan de straat, kopen een oude fiets voor strikt 
noodzakelijke verplaatsingen of laten de fiets links liggen wegens vele ongemakken van het stallen van 
hun fiets(en). Fietsen die makkelijk bereikbaar, droog en proper zijn, worden veel vaker gebruikt.
Voorstel: Stad Oudenaarde voorziet in straten met een hoge dichtheid aan rijhuizen extra fietsenstallingen 
en sluit aan bij het systeem van buurtfietsenstallingen. Buurtfietsenstallingen zijn private fietsenstallingen 
die verhuurd worden door eigenaars die geschikte stallingsruimte hebben. Een initiatief van Fietsberaad,

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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6. Raadslid Maud Wybraeke
6.1. Voorstel 1: Uitbreiden zusterstadengagementen met niet-Europese landen.

Momenteel telt onze stad 6 zustersteden: Arras (FR), Bergen op Zoom (NL), Buzau (ROE), Castel 
Madama (IT), Coburg (DUI) en Hastings (VK). Stedenbanden aangaan versterkt ons burgergevoel en 
internationale solidariteit. Tot op heden zijn al onze zustersteden gesitueerd in Europa, maar in onze 
huidige geglobaliseerde samenleving zijn internationale banden aangaan belangrijker dan ooit. De VVSG 
biedt ondersteuning aan voor steden die met dit internationaliseringstraject buiten Europa van start willen 
gaan en 34 steden gingen ons hier reeds in voor, waaronder Merelbeke, Anzegem, Sint-Niklaas, Waregem 
etc.
Sinds enkele jaren is er zowel op Vlaams als op federaal niveau eveneens een programma dat co-
financiering biedt voor gemeentelijke internationale samenwerking. 
Meer info: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/stedenbanden-1
Vandaar mijn voorstel:
Oudenaarde breidt zijn wereldwijde netwerk uit door het aangaan van zusterstad-engagementen met 
landen buiten Europa ten goede van relaties, wereldburgerschap en internationale solidariteit.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos.

7. Raadslid Eric Meirhaeghe
7.1. Vraag 1: Prijs voor cultuurverdienste. 

Het voorbije jaar maakten zich alweer een aantal mensen en verenigingen verdienstelijk op vlak van kunst 
en cultuur. Door hun werk en hun inzet gaven ze uitstraling aan het huidige socio-culturele leven in 
Oudenaarde. Door hun engagement slaagden ze erin mensen meer cultuur te laten beleven, promootten zij 
die en droegen zij die uit. In bepaalde gevallen werd de gemeenschap hiermee een grote dienst bewezen.
Wij mogen niet voorbijgaan aan kunstenaars, kunstbeoefenaars en –organisaties, zowel professionelen als 
amateurs, die onze stad en zijn deelgemeenten rijk zijn en die uitzonderlijke culturele prestaties leveren. 
Zij verdienen de nodige waardering en erkenning.
Daarom nogmaals mijn vraag of de stad bereid is om een cultuurtrofee uit te reiken, dit op een speciaal 
hiervoor georganiseerd evenement. 
Door dit evenement open te zetten voor alle kandiderenden en het grote publiek, brengt men een 
verscheidenheid aan kunsten en kunstenaars samen en vergroot men de kennis en de bekendheid van de 
verschillende disciplines.

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

8. Raadslid Kristof Meerschaut
8.1. Vraag 1: Handhaving.

In het vorig meerjarenplan stond de ambitie vermeld om een handhavingsplan (milieu-stedenbouw) op te 
maken.  Dit werd niet gerealiseerd.  In het huidig meerjarenplan staat daarover zelf niks meer vermeld.  
Niettemin is handhaving het sluitstuk van het vergunningenbeleid.
Heel frequent wordt in Collegebeslissingen verwezen naar het handhavingsbeleid, bijvoorbeeld bij het 
afleveren van vergunningen voor het rooien van bomen (verplichte heraanplant).
Vragen
1. Wordt er nog werk gemaakt van een handhavingplan?
2. Wat is de personeelsinzet voor wat betreft handhaving?
3. Wordt de uitvoering van een vergunning, met bijhorende voorwaarden, actief gecontroleerd?
4. Worden inbreuken adequaat opgevolgd?  Hoeveel herstelvorderingen werden er in 2019 ingeleid?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

8.2. Vraag 2: PMD-zakken.

Sinds het begin van dit jaar mogen ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de PMD-zak.  De 
plastic verpakkingen wegen niet veel, maar nemen veel volume in.  Hierdoor worden opmerkelijk meer 
PMD-zakken gebruikt dan voorheen.  De vraag naar PMD-zakken was dermate groot dat er eind januari 
een tekort was.  In bepaalde Oudenaardse supermarkten waren geen PMD-zakken meer voorhanden, 
omdat de stad Oudenaarde door haar voorraad heen zat en er ook bij IVLA geen zakken meer beschikbaar 
waren.

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/stedenbanden-1
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Tegelijk betekent deze wijziging dat de diftar-container minder snel vol is, en dus ook minder vaak 
aangeboden moet worden bij ophaling.  Aangezien de diftar-containers door een andere vuilniswagen 
opgehaald worden dan de pmd-zakken heeft dit mogelijk gevolgen voor de manier waarop de ophaling 
georganiseerd moeten worden.
Vragen
1. Beschikt de stad inmiddels opnieuw over een voldoende voorraad pmd-zakken om gelijkaardige 

problemen in de toekomst te vermijden?
2. Welke impact heeft deze wijziging (huishoudelijk plastic in de pmd-zak ipv de diftar-container) op 

manier van ophaling?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

9. Raadslid Dagmar Beernaert
9.1. Vraag 1: Overname ON Semiconductor.

Begin februari kregen we het nieuws te horen dat ON Semiconductor Oudenaarde te koop wordt 
aangeboden, dat werd door de directie meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De 
Oudenaardse vestiging zou niet rendabel genoeg zijn. In 2018 realiseerde ON Semiconductor in 
Oudenaarde nog een bedrijfswinst van 7,4 miljoen euro op een omzet van 131 miljoen euro. De voorbije 
tien jaar kreeg de Oudenaardse vestiging van het Amerikaanse elektronicabedrijf tientallen miljoenen 
euro’s Vlaamse steun. Het lot van de 700 werknemers die vandaag in onze stad werken is onzeker. De 
ongerustheid onder het personeel is vanzelfsrpekend zeer groot. 
Een mogelijke sluiting van de Oudenaardse vestiging zou een ramp betekenen voor de werkgelegenheid 
in Oudenaarde. De vakbonden gaven aan om rond dit dossier rond de tafel te willen zitten met Stad 
Oudenaarde.
Daarom volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur op de hoogte van de stand van zaken in het dossier van ON Semiconductor?
2. Zat het stadsbestuur reeds samen met de werkgever en/of de vakbonden? Wat waren de resultaten van 

die gesprekken?
3. Welke volgende stappen/maatregelen zal het stadsbestuur nemen?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Stefaan Vercamer.

9.2. Vraag 2: Kwalitatieve uitbouw buitenschoolse opvang.

De stad organiseert de voor- en naschoolse opvang in alle geïntereesseerde scholen. De opvang gebeurt 
door opvangkrachten, vrijwilligers en wijkwerkkrachten. De werking zou echter te kampen hebben met 
een tekort aan opvangkrachten, daardoor is de dienst vaak onderbemand. Dit tast de kwaliteit van de 
opvang aan en is bovendien nefast voor de veiligheid van de kinderen. Het werken met vrijwilligers, hoe 
goedbedoeld ook, heeft als gevolg dat er heel veel personeelsverloop is. Vrijwilligers kunnen immers 
slechts een maximum aan uren presteren volgens hun statuut. Bovendien zijn de vrijwilligers vaak niet 
opgeleid. Om de kwaliteit en de continuïteit in de buitenschoolse opvang te garanderen is het 
noodzakelijk om te investeren in professionele, vaste arbeidskrachten. 
Ook het LOK, het lokaal overleg kinderopvang, kaartte deze problematiek aan in hun memorandum voor 
de gemeenteraadsverkiezingen en in een advies.
Daarbij volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur op de hoogte van deze problematiek?
2. Is het stadsbestuur bereid om in te zetten op opvangkrachten met een vast contract om de kwaliteit en 

de continuïteit in de buitenschoolse opvang te verzekeren?

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

10. Raadslid Vincent Thomaes
10.1. Vraag 1: Afpersing omgeving Oudenaardse scholen.

Enkele maanden geleden werd de schoolgaande jeugd in Oudenaarde belaagd door een duo die hun geld 
en smartphone afhandig maakten. Helaas is later niets meer vernomen of dit duo gepakt is geworden. 
Heeft de Oudenaardse politie hier meer info rond?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
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10.2. Vraag 2: Inbraken in wagens in Leupegem.

Deze maand werden er in verschillende wagens inbraken vastgesteld in Leupegem. Doel was vooral 
bouwmateriaal en werktuigen. Over hoeveel inbraken ging het precies? Werden er ook in andere 
deelgemeenten van Oudenaarde soortgelijke inbraken vastgesteld? En werden in dat kader arrestaties 
uitgevoerd?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 21u07 voor de behandeling van de agenda van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Lieven Cnudde heropent de zitting om 21u10 voor de behandeling van de geheime zitting.

Raadslid Kathy De Rycke verlaat de zitting om 21u10.

De vergadering wordt geheven om 21u13.

Goedgekeurd in zitting van 27 april 2020.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


