
Oudenaarde, 19 mei 2020

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende 
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag 25 mei 2020 worden 
toegevoegd 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 TOEGEVOEGD DOSSIER

1. Ondersteunende maatregelen ingevolge crisis Covid-19. Aanvulling beslissing gemeenteraad 27 
april 2020.

De Gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 27 april 2020 met goedkeuring van een aantal ondersteunende maatregelen 
ingevolge de Covid 19-crisis;

Overwegende dat er een aanvulling van artikel 3, 2de lid dient te gebeuren;

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: 

Enig artikel. Artikel 3 van het besluit van 27 april 2020 wordt als volgt aangevuld:

“Elk gezinshoofd gedomicilieerd in Oudenaarde ontvangt een aankoopbon van € 25 uit te geven bij de 
lokale handelaars en horeca-uitbaters. De bon zal een beperkte geldigheidsduur hebben om zo op korte 
termijn bij te dragen aan de dynamiek van onze stad.



Elk gezinshoofd gedomicilieerd in Oudenaarde, die in het bezit is van een OK-pas, ontvangt per persoon 
ten laste een bijkomende aankoopbon van € 25. Indien het gezinshoofd alleenstaand of alleenstaande 
ouder is, dan ontvangt hij/zij ook een extra aankoopbon van € 25.”

VRAGEN EN VOORSTELLEN

1. Raadslid Kristof Meerschaut
1.1. Voorstel 1: Ondersteuning verenigingen.

Lokale besturen ondersteunen veel verenigingen, projecten en evenementen d.m.v. subsidies.  Zo ook de 
stad Oudenaarde.  Door de corona-maatregelen komen bepaalde werkingen en evenementen evenwel in 
het gedrang.  Bepaalde afspraken, naar aanleiding van een toegekende subsidie, kunnen door de 
verenigingen, buiten hun wil om, mogelijk niet nagekomen worden.  Dit kan een impact hebben op de 
toekenning van subsidies en daardoor (op termijn) ook op de lokale verenigingen zelf, hun werking en 
voorbestaan.  
Het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-
subsidies-in-coronatijden) geeft aan dat er kan beslist worden om in functie van de coronacrisis en binnen 
een bepaalde periode:
- afwijkingen toe te staan voor alle afgesloten convenanten
- projectsubsidies toch volledig toe te kennen of niet terug te vorderen, in afwijking van de geldende 

projectsubsidiereglementen
- bepaalde voorwaarden voor evenementsubsidies op te heffen of op te schorten
Dit kan aan de hand van een algemeen kaderbesluit voor subsidiereglementen en convenanten, waarin 
bepaald wordt dat de coronacrisis een situatie van overmacht is waardoor bepaalde voorwaarden voor 
subsidies opgeheven of opgeschort kunnen worden.  Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
kan uitvoeringsbevoegdheid gegeven worden.

Voorstel
1. Het College van Burgemeester en Schepenen inventariseert de lopende subsidieovereenkomsten en 

convenanten met verenigingen en neemt contact op met die verenigingen om na te gaan of er 
problemen zijn met het nakomen van subsidievoorwaarden.

2. In functie van het resultaat van deze bevraging wordt een kaderbesluit opgemaakt en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2020.

1.2. Voorstel 2: Inzetten camera's tegen vandalisme en sluikstort.

Aanpak van sluikstorten staat hoog op de agenda.  Terecht, want het brengt extra ruimkosten met zich 
mee en verstoort het straatbeeld.  Bewoners ervaren sluikstort als hoogst hinderlijk.  Op bepaalde locaties 
blijkt sluikstorten een hardnekkig probleem (vb. glasbolsites).  Handhaving met cameratoezicht, al dan 
niet verborgen, kan het sluitstuk zijn van een integraal sluikstortbeleid, waarbij ook sensibilisering, een 
geschikte infrastructuur en goed onderhoud belangrijk zijn.  
Ook in de strijd tegen vandalisme kunnen camera’s een rol spelen: met de inzet van camera’s kunnen 
plegers van vandalisme opgespoord en bestraft worden.  Toch hoeft die handhaving niet enkel tot 
sanctionering te leiden, camera’s werken ook afschrikkend.  Op plaatsen als de stationsomgeving of de 
stedelijke begraafplaats Meulewal kan cameratoezicht helpen om het veiligheidsgevoel te verhogen.

Voorstel
De inzet van camera’s in de strijd tegen sluikstort en vandalisme op het grondgebied van Oudenaarde 
wordt gevoelig verhoogd.  Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de glasbolsites (sluikstort), de 
stationsomgeving en de stedelijke begraafplaats Meulewal (vandalisme).

2. Raadslid Boris Labie
2.1. Voorstel 1: Openluchtcafé.

Begin mei werden een aantal maatregelen tegen Corona versoepeld.  Maar het zal ongetwijfeld nog een 
tijd duren vooraleer cafés opnieuw kunnen openen.  En ook dan zullen klanten enkel buiten op een terras 
ontvangen kunnen worden.  Veel horecazaken op de Markt hebben wel een eigen buitenterras, maar dat is 
vaak te klein om de social distancing te respecteren en dus om op een veilige afstand voldoende tafels en 
stoelen te plaatsen.     
In de Litouwse hoofdstad Vilnius werd aangekondigd om van de stad één groot openluchtcafé te maken 
door straten en pleinen gratis ter beschikking te geven aan de horecazaken.  Zo’n initiatief kan bij ons ook 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-subsidies-in-coronatijden
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bijdragen tot een versnelde heropening van de horecazaken.  Met dit signaal kan het stadsbestuur zuurstof 
geven aan de zwaar beproefde bar- en restauranteigenaren.

Voorstel
1. Het stadsbestuur van Oudenaarde is principieel akkoord om bepaalde straten en pleinen gratis ter 

beschikking te stellen aan de horecazaken voor de organisatie van een openluchtcafé.   
2. In afwachting van de toelating door de Nationale Veiligheidsraad wordt een reglement voorbereid.

3. Raadslid Kathy De Rycke
3.1. Vraag 1: Leerachterstand verhinderen via zomerschool.

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceert een oproep naar scholen, lokale besturen en 
andere initiatiefnemers voor de organisatie van zomerscholen.  In een zomerschool wordt gedurende 
minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat opgezet om leerachterstand te verhinderen.  
Deelname is vrijwillig en gratis voor de deelnemers.  Lokale besturen kunnen daarvoor samenwerken met 
externe partners, zoals jeugdwerking en organisaties die bezig zijn met leerondersteuning.
Doel: maatwerk op individueel niveau aanbieden aan kleine groepen van 10 à 14 kinderen/jongeren zodat 
zij (en hun leerkrachten en ouders) zich gesterkt weten bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-
2021.
Doelgroepen: de aanbieder kiest zelf voor welke leerlingen hij de zomerschool organiseert, bijvoorbeeld: 
lager onderwijs, secundair onderwijs...
Tot en met vrijdag 5 juni 2020 kunnen lokale besturen een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse 
Overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 één of meerdere zomerscholen in te richten.  Per 
zomerklas is een subsidie van max € 2.500 voorzien. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad een impact kunnen 
hebben op het project.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-voor-de-organisatie-van-covid-19-zomerscholen

Vragen
1. Is het stadsbestuur bereid om één of meerdere zomerklassen in te richten en deel te nemen aan dit 

project?
2. Is het stadsbestuur bereid om scholen of organisaties die dit willen inrichten te ondersteunen?

4. Raadslid André Vansteenbrugge
4.1. Voorstel 1: Politiereglement gebruik drinkwater.

De jongste weken lezen we her en der in de media dat de grondwaterstanden bijzonder laag zijn. Gezien 
de lange periodes van droogte is op dat vlak geen verbetering merkbaar. Het risico bestaat dat in de 
komende zomer een echt tekort aan drinkwater optreedt.

Voorstel: Stad Oudenaarde vaardigt een bijzonder politiereglement uit dat het gebruik van leidingwater 
regelt en beperkt. O.m. besproeiing van gazons, wassen van auto’s, e.d.m. wordt tijdelijk verboden. 

Deze maatregel wordt zo snel mogelijk van kracht.

5. Raadslid Dagmar Beernaert
5.1. Voorstel 1: Bewaakte zwemzone Donkvijver.

Het ziet er steeds meer naar uit dat het door corona deze zomer een vakantie in eigen land zal worden. 
Ook massaal naar de kust trekken behoort waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden. Sp.a Oudenaarde stelt 
(opnieuw) voor om van de Donkvijver een plek maken waar Oudenaardse gezinnen dicht bij huis 
betaalbaar met de kinderen een fijne vakantie kunnen doorbrengen, 
Wij vragen het afbakenen van een veilige, bewaakte zwemzone in de Donkvijver tijdens de 
zomermaanden. Voor de allerkleinsten kan een opblaasbaar, bewaakt pop-up zwembad voorzien worden 
langs de vijver (zoals vandaag vaak geplaatst wordt op festivals). Dit zou een absolute meerwaarde 
betekenen voor onze stad  en een lichtpuntje voor de gezinnen met kinderen die vandaag hun 
vakantieplannen in rook zien opgaan.
Een eigen initiatief van de gemeente heeft eveneens het voordeel dat de gemeente meer controle kan 
uitvoeren. Vorige zomer gingen verschillende mensen zwemmen in de Donk. Dat creëerde gevaarlijke 
situaties. Door een bewaakte zwemzone af te bakenen behoudt de stad de controle en kan het bijvoorbeeld 
ook beter de dan geldende coronamaatregelen afdwingen.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-voor-de-organisatie-van-covid-19-zomerscholen


In 2016 plaatste Jongscocialisten Oudenaarde het dossier reeds op de politieke agenda, gesteund door heel 
wat inwoners van de stad die hun handtekening plaatsten onder het voorstel. Deze periode lijkt ons het 
uitgelezen moment om het initiatief te realiseren.
Daarbij volgende vraag:
In de lokale pers toonde de schepen zich bereid dit project te steunen en op termijn te willen realiseren. 
Hoera daarvoor! Welke stappen zal de schepen ondernemen om dit te doen slagen? Op welke termijn zal 
dit gerealiseerd worden?
Daarom volgend voorstel:
Stad Oudenaarde bakent een zwemzone af op de Donkvijver en voorziet bewaking tijdens de 
zomermaanden. Voor de kinderen wordt een alternatief voorzien langs de vijver. Op die manier zorgt de 
stad voor een fijne en betaalbare vakantie dicht bij huis voor Oudenaardse gezinnen en kan het 
gemakkelijk controle uitoefenen op en rond de Donk, ook inzake coronamaatregelen.

5.2. Voorstel 2: Aanpak diefstal en vandalisme begraafplaats Meulewal.

Op sociale media ontstond heel wat commotie over een bericht van een mama die het graf van haar 
zoontje op de begraafplaats Meulewal helemaal gevandaliseerd terugvond. Ondertussen regende het 
opnieuw reacties van andere personen met gelijkaardige verhalen. In oktober 2019 trokken we met sp.a 
tijdens de gemeenteraad al aan de alarmbel. Het stadsbestuur erkende het probleem en beloofde 
maatregelen. Ondertussen lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Deze praktijken zijn compleet 
respectloos en moeten echt stoppen. 
Daarom stellen we voor om camera’s te plaatsen op de begraafplaats. Op die manier kunnen we vandalen 
en mensen met slechte bedoelingen afschrikken. Bovendien vragen we de stad en de politiezone om dit 
soort vandalisme au sérieux te nemen, veel slachtoffers geven aan het gevoel te hebben geen gehoor te 
krijgen. 
Daarbij volgende vragen:
1. Hoeveel gevallen van vandalisme werden er gerapporteerd op de Oudenaardse begraafplaatsen in 

2017? 2018? 2019? 2020 tot vandaag? Hoeveel daarvan vonden plaats op begraafplaats Meulewal?
2. Hoeveel gevallen van diefstal werden er gerapporteerd op de Oudenaardse begraafplaatsen in 2017? 

2018? 2019? 2020 tot vandaag? Hoeveel daarvan vonden plaats op begraafplaats Meulewal?
3. In oktober 2019 gaf de schepen aan om:

a. Wagens te willen weren op de begraafplaats Meulewal om zo diefstal tegen te gaan. Werd dit 
ondertussen gerealiseerd? Had dit het beoogde effect?

b. Een systeem van gecontroleerde toegang te voorzien (cfr. Roeselare). Werd dit ondertussen 
gerealiseerd? Had dit het beoogde effect?

4. Welke extra maatregelen voorziet het stadsbestuur om vandalisme en diefstal op de Oudenaardse 
begraafplaatsen tegen te gaan?

Daarbij volgend voorstel:
De stad onderneemt actie tegen vandalisme en diefstal op de Oudenaardse begraafplaatsen, in het 
bijzonder op de stedelijke begraafplaats Meulewal. Op die begraafplaats wordt o.a. camberabewaking 
voorzien om vandalen en andere mensen met slechte bedoelingen af te schrikken.

6. Raadslid Vincent Thomaes
6.1. Voorstel 1: Gemeentelijk noodfonds.

Voorstel om alle niet bestede budgetten voor subsidies en activiteiten die tijdens de corona-periode 
geannuleerd zijn in een gemeentelijk noodfonds te steken dat aangewend wordt voor allerhande 
tussenkomsten inzake corona

6.2. Vraag 2: Bereikbaarheid gemeentelijke informatie

Hoe kunnen we de gemeentelijke informatie in tijden van corona verbeteren?
Niet iedereen beschikt over internet om de gemeentelijke website te raadplegen of  kranten.
Wat met doven of slechtzienden? Het is belangrijk dat iedere inwoner alle informatie ontvangt.


