Oudenaarde, 23 april 2020

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van donderdag, 27 april 2020
worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad houdende:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen
aan de agenda toevoegen.
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van
beslissing en een toelichtende nota.
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een
voorstel van beslissing en toelichtende nota.
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord. De betrokken schepen of de burgemeester
kan eventueel nog antwoorden en het betrokken raadslid kan als laatste persoon een eventueel
slotwoord verzorgen.”

De voorzitter,
Lieven Cnudde
BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA TOEGEVOEGDE DOSSIERS
1.

Secretariaat. Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting
van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Penacea en Vlaamse Ardennen.
Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht en aanstelling van een lid en
een plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.

De gemeenteraad,
KORTE TOELICHTING
Om de crisis van COVID-19 aan te pakken heeft de Vlaamse regering o.a. de opstart van
schakelzorgcentra voorzien. Er worden voor gans Vlaanderen 30 schakelzorgcentra gepland, waaronder 6
voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hun werkingsgebied valt samen met het werkingsgebied van 2 à 3
eerstelijnszones. Voor onze regio gaat het om 20 gemeenten en 3 eerstelijnszones met in totaal 296.660
inwoners. De gemeenten zijn gevat wegens hun algemene opdracht van de volksgezondheid. Ze worden
gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Er moet 1 beherende stad (Deinze) worden aangeduid. De
gemeenteraden van de 20 gemeenten en steden moeten hun akkoord voor toetreding tot het IBSV geven,
de overeenkomst met statutaire draagkracht goedkeuren en 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid
aanduiden voor het beheerscomité.

REGELGEVING
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 392-395
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Koninklijk Besluit van 22 december 2019 betreffende de lokale noodplanning.
Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de
verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.
BIJLAGEN
Draaiboek Schakelzorgcentra versie 1.4 van de Vlaamse overheid
Voorstel van interbestuurlijk samenwerkingsakkoord "Schakelzorgcentrum Schelde-Leie, Panacea en
Vlaamse Ardennen".
Besluit van het CBS Deinze van 9 april 2020 houdende "stand van zaken schakelzorgcentrum", waarbij
kennis wordt genomen van de locatie Oude Materniteit AZ Maria Middelares en waarbij de aanstelling
van de heer Johan Cornelis als algemeen coördinator wordt bekrachtigd.
MOTIVERING
Een schakelzorgcentrum heeft twee grote doelstellingen:



een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis of triagecentrum naar de thuissituatie
mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit;
de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet
essentiële opnames.

De focus ligt op het zo snel mogelijk operationeel krijgen van het schakelzorgcentrum om de
ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Een succesvol schakelzorgcentrum leunt op een
performante eerstelijnszorg.
In fase 1, de voorbereidingsfase, moeten de lokale besturen en alle actoren in de eerstelijnszones o.a:
1. Een beheersstructuren opzetten en een algemene coördinator met kennis inzake crisismanagement
aanstellen. Vervolgens moet ook gezocht worden naar een geschikte zorgcoördinator.
2. In overleg tussen de betrokken partners (thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, logistieke
diensten,…) alle voorbereidende stappen zetten om een personeelsequipe ter beschikking te
hebben voor het schakelzorgcentrum.
3. Prioritering in de thuiszorg binnen dit kader voor te bereiden, aangezien een sterke zorg aan huis
een noodzakelijke voorwaarde is om een schakelzorgcentrum te kunnen laten werken
4. Correcte cohortering van de zorg in het schakelzorgcentrum voor te bereiden, onder leiding van
de zorgcoördinator.
5. Geschikte infrastructuur te zoeken, inventariseren en beschikbaar te maken voor het
schakelzorgcentrum.
6. Alle nodige administratieve en logistieke afspraken te maken om het schakelcentrum zeer snel op
te starten.
7. 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, deze aantallen geven onderstaande
verdeling per provincie.
8. Het schakelzorgcentrum aanmelden bij de Vlaamse overheid door de
noodplanningscoördinatoren via een webformulier, nadat de locatie is goedgekeurd door de
gouverneur.
Governancestructuur
Een schakelzorgcentrum heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur
werkte een mogelijke organisatievorm uit voor de bestuurlijke organisatie van een schakelzorgcentrum:
het interbestuurlijke samenwerkingsverband. Deze organisatievorm zal worden gebruikt om onderling
afspraken te maken over de samenwerking in het schakelzorgcentrum.
FINANCIËLE IMPACT

Deze beslissing valt onder de visumplicht en heeft financiële gevolgen. Het visum is omwille van uiterste
urgentie voor de volksgezondheid gegeven op 15 april 2020.
Er zijn geen kredieten voorzien, noch aan de inkomstenzijde, noch aan de uitgavenzijde. Dat zal moeten
geregeld worden via een wijziging van het meerjarenplan.
Inkomsten: Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt dat er financiële tegemoetkomingen worden
gegeven, bestaande uit:




opstartkost en werkingskost: 31.500€/maand
infrastructuurkost: 50€/bed/dag. We starten met 29 bedden wat een bedrag geeft
van 43.500€/maand (30 dagen)
kosten voor coördinatie : 5.000€/maand

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verbiedt het aanrekenen van een dagprijs aan de patiënten.
De deelnemende gemeenten wordt gevraagd een bedrag voor de werking van het IBSV te reserveren.
Na goedkeuring van het IBSV zal elke gemeente € 0,10 per inwoner direct ter beschikking stellen.
De gemeenten komen ook een verdeelsleutel overeen over hun respectieve financiële inbreng, indien
nodig, bij de effectieve opstart en werking van het schakelzorgcentrum.
De verdeelsleutel is gebaseerd op het officiële inwonersaantal op 1 januari 2020 en is als volgt bepaald:
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BESLUIT :
Artikel 1
De stad Oudenaarde treedt toe tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een
schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennnen,
Artikel 2
De stad Deinze zal optreden als beherende gemeente.
Artikel 3
De overeenkomst met statutaire draagkracht wordt goedgekeurd.
Artikel 4
De heer/mevrouw.............(burgemeester, schepen of raadslid) wordt aangesteld als effectief lid voor het
beheerscomité.
Artikel 5
De heer/mevrouw ........(burgemeester, schepen of raadslid) wordt aangesteld als plaatsvervangend lid
voor het beheerscomité.
Artikel 6
De wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het
besluit.
Artikel 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de webtoepassing van de
stad. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (artikel 285 § 1,
1° en § 3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).
2.

Bestuur Infrastructuur Administratie. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en
schepenen dd° 20 april 2020 houdende uitoefenen recht van voorkoop op woning
Oudstrijdersstraat 27.

De gemeenteraad,
Overwegende dat om het dossierverloop, inzake het uitoefenen van het recht van voorkoop van de
woning in de Oudstrijdersstraat 27, binnen de wettelijke termijnen af te handelen, wordt onderhavige
beslissing bij hoogdringendheid ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de verkoop van de woning in de Oudstrijdersstraat 27, kadastraal 3de afdeling, sectie A,
nr. 412z, door notaris Nathalie Hombrouckx wordt aangeboden via het E-voorkooploket;
Overwegende dat op voormeld perceel een feitelijke weg loopt die al meer dan dertig jaar door het
publiek wordt gebruikt; dat er zich in het tracé ook een riolering bevindt;
Overwegende dat het aangewezen is, teneinde de voormelde weg optimaal te kunnen heraanleggen, het
voorkooprecht op deze woning uit te oefenen, tegen de verkoopprijs van 125.000 EUR;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020 houdende
uitoefenen van het recht van voorkoop op de woning in de Oudstrijdersstraat 27;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing 2020-2025, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0050-00 2601000;
Gelet op het visum van de Financieel Directeur;
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:

Artikel 1. Met betrekking tot het uitoefenen van het recht van voorkoop op de woning in de
Oudstrijdersstraat 27, kadastraal 3de afdeling, sectie A, nr. 412z, tegen de verkooprijs van 125.000 EUR,
wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020 bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende meerjarenplan-aanpassing
2020-2025, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0050-00 2601000.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
VRAGEN EN VOORSTELLEN
1.
1.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: De coronacrisis en de nakende exitstrategie.

Het stadsbestuur en de diensten leverden al heel wat inspanningen in het kader van de coronacrisis, we
willen iedereen daar expliciet voor bedanken. Langzaam maar zeker kunnen we ook beginnen denken aan
een exitstrategie, maar ook dat wordt een grote uitdaging. Vandaar nog volgende vragen :
1. Preteaching is een enorme uitdaging, voor alle ouders die (thuis)werk en onderwijsbegeleiding
moeten combineren, maar zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarom stelden wij eerder al
de vraag om voor hen onderwijsbegeleiding op school te voorzien.
-

Zijn er nu meer kinderen in de schoolse opvang dan voor de periode van de preteaching? Worden
kinderen die thuis moeilijker begeleid kunnen worden of over onvoldoende materiaal (pc’s)
beschikken opgevolgd en aangemoedigd om naar school te komen? Zijn er aantallen
beschikbaar? Ondersteunt de stad scholen hierin?

-

De stad organiseerde een inzamelactie voor computers. Zeker voor het lager onderwijs (waarvoor
niks voorzien wordt vanuit de hogere overheid) blijkt dit in andere steden bijzonder nuttig en een
succes. Wat zijn de resultaten van de inzamelactie in Oudenaarde?

2. Exitstrategie : logistieke ondersteuning. Het lijkt er (op moment van opmaak van de vraag) op dat
verschillende handelszaken zullen kunnen openen vanaf 4 mei, en lagere scholen wellicht vanaf 18
mei. Ook over sportclubs wordt nagedacht? Het is duidelijk dat dat alleen zal kunnen en mogen als
regels van social distancing en strikte hygiëne zullen kunnen worden gehandhaafd. Zo staat er in een
nota van de OESO dat scholen bij het binnenkomen temperatuur van leerlingen moeten meten, dat
alle materiaal na elke les moet ontsmet worden, dat er mondmaskers en alcoholgel moet voorhanden
zijn, dat niet iedereen op hetzelfde moment de schoolpoort kan binnenstormen etc… Dat plaatst
scholen, maar hetzelfde geldt voor handelszaken, voor heel wat logistieke problemen. Hoe wil de stad
scholen, handelszaken, sportclubs.. hierin ondersteunen?
3. We vroegen het al eerder en vinden dit nog steeds een waardevol voorstel : onze lokale landbouwers
kunnen onze steun gebruiken. Veel mensen vermijden supermarkten en willen nu meer dan ooit vers
voedsel kopen rechtstreeks van de boerderij. We kunnen deze crisis aangrijpen om systemen op te
zetten die die lokale consumptie aanmoedigen. Groen vraagt het stadsbestuur om een inventaris te
maken van alle lokale verkooppunten. Op een centrale website kunnen producten aangeboden
worden. Het stadsbestuur zorgt voor een centraal afhaalpunt waar bestellingen kunnen worden
geleverd en afgehaald. Kan er op zijn minst al met de opmaak van de inventaris begonnen worden?
Dit is écht een ideaal moment om lokale voedselproductie en consumptie te stimuleren.
2.
2.1.

Raadslid Folke D'Haeyer
Voorstel 1: Draaien en verminderen aantal parkeerplaatsen ten voordele van voetgangers en
mensen die wagen parkeren in de Marlboroughlaan.

Ter hoogte van Marlboroughlaan 4, FOD Financiën Oudenaarde zijn 36 parkeerplaatsen voor wagens.
Deze parkeerplaatsen onderbreken fietssnelweg F45 en het voetpad langsheen de Eindrieskaai en de
Schelde. Voetgangers steken hier de weg best over. Fietsers komen op de rijbaan. Mensen die hun wagen
hier parkeren, begeven zich tussen de geparkeerde auto’s en de rijweg richting een zebrapad dat vertrekt
op een parkeerplaats.
Voorstel: In afwachting van een definitieve doortrekking van fietssnelweg F45 reduceert stad
Oudenaarde het aantal parkeerplaatsen van 36 naar een 18-tal. De overblijvende parkeerplaatsen worden

echter 90° gedraaid. Zo kunnen voetgangers veilig passeren. Fietsers begeven zich voorlopig nog steeds
op de rijweg. Er wordt een bijbehorend bord geplaatst dat enkel voetgangers toelaat.
Bestaande situatie:

Voorstel nieuwe situatie:

3.
3.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: recyclagepark.

Op dinsdag 7 april ging het recyclagepark opnieuw open, zij het op afspraak: de burger kan op voorhand
een dag en tijdsblok selecteren, en dit voor hetzij groenafval, hetzij alle fracties. Het afsprakensysteem
slaagt er in om chaos te vermijden, maar op sommige momenten kunnen de wachttijden alsnog oplopen.
Vragen
1. Hoe evalueert het stadsbestuur de heropening van het recyclagepark aan de hand van het
afsprakensysteem?
2. Overweegt het stadsbestuur om het afsprakensysteem in toekomst te behouden?
3. Op basis van de voorbije weken werd ervaring opgedaan (aantal bezoekers, gemiddelde
tijdsbesteding per bezoeker) met betrekking tot de capaciteit van het recyclagepark. Is het
mogelijk om het afsprakensysteem op basis hiervan bij te stellen teneinde de wachttijden nog
meer te beperken?

4.
4.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
Voorstel 1: Afstaan Oudenaardebon voor lokaal solidariteitsfonds.Stad Oudenaarde trekt 1,5
miljoen euro uit om Oudenaardse gezinnen en bedrijven te steunen in coronatijd. Een deel van dat
budget investeert het stadsbestuur in een aankoopbon van 25 euro voor elk Oudenaards gezin.

Het is goed dat Oudenaarde middelen vrijmaakt om onze lokale economie te ondersteunen. Bij veel
gezinnen zal het extra budget ook zeker welkom zijn. Maar we moeten ook eerlijk durven zijn, niet
iedereen heeft die 25 euro even hard nodig.
Wij stellen voor dat inwoners er ook voor kunnen kiezen om de bon uit solidariteit weg te schenken. Dat
budget kan opgenomen worden in een solidariteitsfonds dat dan op zijn beurt bijvoorbeeld kan gebruikt
worden om de personen die de samenleving vandaag draaiende houden, bijv. zorgverleners, een extraatje
te geven.
Daarbij volgende vraag:
1. De Oudenaardebon is slechts geldig in een aantal Oudenaardse horeca- en handelszaken. Zal het
systeem uitgebreid worden naar alle horeca- en handelszaken?
Daarom volgend voorstel:
Stad Oudenaarde creëert de mogelijkheid voor inwoners om uit solidariteit hun Oudenaardebon af te
staan en te doneren. Deze middelen worden verzameld in een lokaal solidariteitsfonds en kunnen gebruikt
worden om bijv. zorgverleners iets extra te geven.

