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

Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 11 mei 2020 in het kader van de coronamaatregelen van de
federale overheid, worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn op 25 mei 2020 via videoconferentie georganiseerd.
De voorzitter opent de zitting om 19.00u en vraagt het dossier ‘Ondersteunende maatregelen ingevolge
crisis Covid-19. Aanvulling beslissing gemeenteraad 27 april 2020’ bij hoogdringendheid aan de
agenda toe te voegen. De raadsleden gaan daar eenparig mee akkoord.
OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 11 mei 2020 voor de organisatie van de gemeenteraad
op 25 mei 2020.

De Gemeenteraad,
Gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om de vergadering van de gemeenteraad via een
videoconferentie te organiseren;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 11 mei 2020 om de gemeenteraad van 25 mei 2020 via een
videoconferentie te organiseren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het besluit van de burgemeester dd. 11 mei 2020 om de gemeenteraad van 25 mei 2020 via
een videoconferentie te organiseren, wordt bekrachtigd.
2.

Zefier cvba. Uitnodiging en agenda voor de algemene jaarvergadering op 11 juni 2020.

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de stad vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging via e-mail van 17 maart 2020 voor de gewone algemene vergadering van de cvba
Zefier op 11 juni 2020;
Gelet op de gewijzigde uitnodiging van 5 mei 2020 met de mededeling dat de algemene vergadering in
het kader van de coronamaatregelen in strikt besloten zitting zal plaatsvinden; dat bestuurder Ann Van
Den Meutter door de raad van bestuur werd aangeduid om te stemmen namens de vennoten op basis van
de gemeenteraadsbesluiten van de vennoten;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
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Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren;
BESLIST: eenparig
Enig artikel: Geeft, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring aan de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba
Zefier van 11 juni 2020, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.
3.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene jaarvergadering op 19 juni 2020.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW ov
Gelet op de statuten van TMVW ov;;
Gelet op de brieven dd. 30 maart 2020 en 8 mei 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen
aan de algemene jaarvergadering van TMVW ov op vrijdag 19 juni 2020 met als agenda:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Toewijzing pensioenfonds
b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31
december 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen
8. Varia en mededelingen
Overwegende dat in het kader van de geldende coronamaatregelen geen vergadering kan worden
georganiseerd waarop alle vertegenwoordigers aanwezig zijn; dat de raad van bestuur besliste dat de
vertegenwoordigers van de deelnemers in TMVW ov of hun plaatsvervanger hun goedkeuring van de
agendapunten op geldige wijze schriftelijk per stemformulier kunnen overmaken;
Overwegende dat eventuele vragen aan de raad van bestuur schriftelijk gesteld kunnen worden ten laatste
de vijfde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat, in casu maandag 15 juni 2020;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda en daarbij horende documenten van de algemene vergadering van TMVW ov.
op vrijdag 19 juni 2020 goed.
Artikel 2. De raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024
aangeduid als vertegenwoordigers van de stad, die aan de algemene jaarvergadering zullen deelnemen, op
te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er TMVW ov van op de hoogte.
4.

TMVW. Wijziging van het aantal vertegenwoordigers van de stad in de algemene vergadering.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statutenwijziging, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov
in zitting van 19 december 2019, meer bepaald de vereenvoudiging van de aandelenstructuur;
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Gelet op het feit dat de nieuwe aandelenstructuur tot gevolg heeft dat afvaardiging in de algemene
vergadering werd vereenvoudigd ;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1.
De heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 in 9700 Oudenaarde,
mail dannylauweryns@hotmail.com, tel. 055/49 74 41, wordt aangeduid om de gemeenteraad te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Mathieu De Cock, raadslid, wonende Devosstraat 10 in 9700 Oudenaarde, mail
mathieudecock@telenet.be, GSM 0484/29 03 34, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3.
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit zal :

hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

hetzij per elektronische post, 20200619AVTMVW@farys.be,
gestuurd worden.
Artikel 5.
De beslissingen van de gemeenteraad dd. 25 februari 2019 met aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger en 25 maart 2019 met aanduiding van 2 vertegenwoordigers in TMVW ov worden
ingetrokken.
Raadslid Eva Pycke vervoegt de zitting om 19u12.
5.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 23 juni 2020.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 27 maart 2020 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2020
plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem.
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 27 maart
2020 overgemaakt werd;
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019) om met
ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit te treden uit
de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging
Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op de buitengewone algemene
vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019 werd een voorstel van
partiële splitsing door overneming overgemaakt.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat,
zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van de
omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door
overneming.
 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.
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Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december
2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen worden door de
betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2019 (voorlopige
ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de
meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk
aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en
Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt.
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020:
1.
Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2019.
2.
Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3.
Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel
6:115 WVV).
4.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019.
5.
Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij
heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging):
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel
tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van
het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële
splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld
in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos
een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.3
Goedkeuring van :
a.
de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met
inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans
afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31
december 2020.
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b.
de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.4.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het
eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid
tot subdelegatie om :
a.
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële
splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
b.
de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c.
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d.
de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging
per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2020;
e.
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
f.
alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5.5.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
6.
Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
7.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8.
Statutaire benoemingen.
9.
Benoeming van een commissaris.
10. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake de overgang
van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Artikel 3 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van
de stad weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord
te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 4 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige
beslissing.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter
attentie
van
het
secretariaat
(in
pdf-versie),
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
6.

IMWV in vereffening. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 2 juni 2020.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij het samenwerkingsverband IMWV in vereffening,
Gelet op de brief dd. 20 april 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van IMWV in vereffening op dinsdag 2 juni 2020 met als agenda:
Jaarrekening 2019
1. Verslag van het college van vereffenaars
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2. Verslag van de commissaris
3. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2019
Sluiting van de vereffening
5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken, het verslag van de vereffenaars met
betrekking tot de vereffeningsrekeningen en het verslag van de commissaris inzake de controle van
de vereffeningsrekeningen
6. Afsluiting van de vereffening
7. Kwijting aan de vereffenaars
8. Kwijting aan de Commissaris
9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden
10. Bijzondere volmacht
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IMWV in vereffening op dinsdag 2 juni
2020 goed.
Artikel 2. Raadslid Robbin De Vos, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van
de stad of raadslid Christine Vandriessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene
jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er IMWV in vereffening van op de hoogte.
7.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 2 juni 2020.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale voor crematoriumbeheer IGS Westlede;
Gelet op de mail dd. 10 april 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op dinsdag 2 juni 2020 met als agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 03.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Verslag commissaris-revisor
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Werkingsverslag 2019
6. Remuneratieverslag
7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele
8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 2 juni 2019 goed.
Artikel 2. Raadslid Christine Vandriessche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als
vertegenwoordiger van de stad of raadslid Danny Lauweryns, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die
aan de algemene vergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er IGS Westlede van op de hoogte.
8.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van 10 juni 2020.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de
vorm van een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief dd. 22 april 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van SOLVA op woensdag 10 juni 2020 met als agenda:
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
2. Samenstelling van het bureau
3. Jaarverslag 2019
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4.
5.
6.
7.

Jaarrekening per 31 december 2019
Verslag van de commissaris
Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar 2019
Wijziging aandeelhouders
a. Wederzijdse toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt de toetreding
tot VENECO
b. Toetreding politiezone Vlaamse Ardennen
c. Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
d. Toetreding I.Vl.A
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 10 juni 2020 goed.
Artikel 2. Raadslid Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger
van de stad of raadslid Murat Yurtay, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene
vergadering zal deelnemen, op te dragen zijn stemgedrag at te stemmen op de beslissingen, genomen in
de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er SOLVA van op de hoogte.
9.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 25 juni 2020.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale I.Vl.A.;
Gelet op de statuten van I.Vl.A.;
Gelet op de brief dd. 24 april 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van I.Vl.A. op donderdag 25 juni 2020 met als agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar
2019
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: met 19 stemmen voor en 12 onthoudingen
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van I.Vl.A. op donderdag 25 juni 2020 goed.
Artikel 2. Raadslid Julie Dossche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de
algemene jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er I.Vl.A. van op de hoogte.
Stemden voor: 19: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche,
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke
Van hooland, Kurt Vandeputte en Robbin De Vos) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven
Cnudde, Cindy Franssen, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche)
Onthielden zich: 12: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke en Boris Labie) + SP.A
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
10. Interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2019 en
begroting 2020
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
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Gelet op art. 22 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de jaarrekening van het afgelopen jaar door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten
moet goedgekeurd worden;
Gelet op art. 23 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de begroting van het werkingsjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten;
Gelet op het jaarverslag 2019 van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De jaarrekening 2019, inkomsten afgesloten voor 48.697,41 euro, uitgaven afgesloten voor
32.308,51 euro en de begroting 2020, inkomsten geraamd op 28.142,90 euro, uitgaven geraamd op
28.142,90 euro, van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, worden goedgekeurd.
Artikel 2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement cultuur, jeugd en media, Afdeling
Subsidiëren en Erkennen, Team Transversaal en bovenlokaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
11. Verbreden koker onder de N8 (Berchemweg) en aanleg van een brug over de Maarkebeek.
Goedkeuren van het ontwerp en bepalen van het voorlopig stadsaandeel in de werken.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 16 december 2019 houdende goedkeuren van de
ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en de stad Oudenaarde met betrekking tot het project “verbreden koker onder de N8
(Berchemweg) en aanleg van een brug over de Maarkebeek”;
Overwegende dat het aangewezen is dat in het algemeen belang bovengenoemde werken worden
samengevoegd en de VMM aangeduid wordt om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering
van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17
juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op het bestek;
Gelet op de raming der werken van zijn totaliteit 1.551.617,41 EUR excl btw met een stadsaandeel ten
bedrage van 338.152,44 EUR excl btw meer bepaald :
Deel 1 Administratieve
bepalingen
Deel 2 brug KW 20

Ten laste stad

Ten laste Gewest

Ten laste VMM

TOTAAL

8.008,00

10.192,00

18.200,00

36.400,00

330.144,44

0

0

330.144,44

322.315,00

322.315,00

Deel 3 Winterbed

0

Deel 4 Koker N8

0

431.378,99

431.378,99

862.757,98

Totaal excl BTW

338.152,44

441.570,99

771.893,99

1.551.617,41

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020 – 2025 op
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0319 00 2260007;
Overwegende dat de werken worden uitgevoerd deels voor rekening van het Vlaamse Gewest, deels voor
rekening VMM en deels voor rekening van de stad; dat per partij afzonderlijke betalingsbescheiden
worden opgesteld;
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;
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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. Het ontwerp met betrekking tot “verbreden koker onder de N8 (Berchemweg) en aanleg van
een brug over de Maarkebeek” wordt goedgekeurd met een raming der werken van zijn totaliteit
1.551.617,41 EUR excl btw.
Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken wordt geraamd op 338.152,44 EUR excl btw.
Artikel 3. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 4. De VMM wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016
betreffende de overheidsopdrachten;
Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020–2025 op
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0319 00 2260007.
Artikel 6. 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
% voorvloeien boven de goedgekeurde raming.
12. Scheldeboorden/-kop: heraanleg Trekweg jachthaven. Goedkeuring van het ontwerp en
bepalen van het voorlopig stadsaandeel in de werken.
De gemeenteraad,
Gelet op het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/kop dat als strategisch project voorzien is in het
Ruimtelijk Structuurplan Oudenaarde;
Gelet op de overeenkomst dd° 06 april 2010 tussen de stad Oudenaarde en de Vlaamse Gemeenschap
houdende subsidiëring van het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/kop voor 3.000.000 EUR;
Overwegende dat inzake infrastructuur alle fasen zijn afgewerkt, dat de heraanleg van de trekweg de
laatste fase is van Scheldeboorden/kop;
Overwegende dat mbt deze omgevingsaanleg volgens de bilaterale overeenkomst met NV De Vlaamse
Waterweg meerbepaald artikel 6 § 2 de stad optreedt als medefinancier van de heraanlegkosten ( met
uitsluiting van de studiekosten) van de Trekweg jachthaven;
Gelet op het schrijven dd° 08 april 2019 van NV De Vlaamse Waterweg houdende de heraanleg van de
Trekweg jachthaven met de volgende verdeelsleutel qua financiering:
-) wegenis Trekweg en oeververdediging, afwatering van de wegenis, slipway : 50 % NV Vlaamse
Waterweg – 50 % stad Oudenaarde;
-) steiger en groenaanleg : 100 % stad Oudenaarde;
-) studiekosten : 100 % NV Vlaamse Waterweg;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt voor het toekennen van de laatste schijf t.b.v 300.000
EUR van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het stadsvernieuwingsproject “ De
Scheldeboorden/ Scheldekop “;
Overwegende dat de NV Vlaamse Waterweg aangeduid wordt om in gezamenlijke naam bij de gunning
en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 48 van
de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de NV Vlaamse Waterweg het studiebureau NV Tractebel heeft aangesteld met het oog
op de uitwerking van bovengenoemd dossier;
Gelet op het door studiebureau NV Tractebel opgestelde bestek;
Gelet op de raming van in zijn totaliteit 3.456.603,58 EUR excl btw met een stadsaandeel ten bedrage
van 1.985.955,73 EUR excl btw meer bepaald :
Deel 1 Algemeen
50 % stad - 50 VW
Deel 2 Wegenwerken
– Oeververdediging
50 % stad - 50 VW

Ten laste stad
118.162,00

Ten laste Vlaamse Waterweg
118.162,00

TOTAAL
236.324,00

1.228.023,10

1.228.023,10

2.456.046,21
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Deel 3 Slipway
50 % stad - 50 VW
Deel 4 Steiger
100 % stad
Deel 5 voorbereidende
werken in functie van
groenaanleg
100 % stad
Totaal excl. BTW

124.462,74

124.462,74

248.925,49

475.407,88

0

475.407,88

39.900,00

0

39.900,00

1.985.955,73

1.470.647,85

3.456.603,58

Overwegende dat de groenaanleg in een later fase het voorwerp zal uitmaken van een aparte
aanbestedingsprocedure;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de meerjarenplanning 2020-2025 op het
investeringsbudget van 2021 en 2022 op jaarbudgetrekening ACT-47 0522 00 2220007 ( uitbouw
passantenhaven) en ACT-25 0200 00 2240007;
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: met 19 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht
“Scheldeboorden/kop : Heraanleg Trekweg jachthaven”, opgesteld door NV Tractebel . De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt 3.456.603,58 EUR excl btw.
Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken wordt geraamd op 1.985.955,73 EUR excl btw.
Artikel 3. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5. De NV Vlaamse Waterweg wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de
uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden overeenkomstig artikel 48 van de wet
van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
Artikel 6. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 op het
investeringsbudget van 2021 en 2022 op jaarbudgetrekening ACT-47 0522 00 2220007 ( uitbouw
passantenhaven) en ACT-25 0200 00 2240007.
Artikel 7. 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.
Stemden voor: 19: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche,
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke
Van hooland, Kurt Vandeputte en Robbin De Vos) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven
Cnudde, Cindy Franssen, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche)
Stemden tegen: 11: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke en Boris Labie) + SP.A
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert)
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Onthield zich: 1: Vlaams Belang (Vincent Thomaes)
13. Private verkaveling nv Bostoen Kabienstraat. Goedkeuren van de akte afstand wegenis.
De Gemeenteraad,
Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van NV Villabouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2-3 te
9031 Drongen, kadastraal gekend onder 9° afdeling Heurne, sectie A, deel van nrs. 679 C en 679D;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 31/03/2008 houdende het goedkeuren van het weg- en
rioleringstracé;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren
en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
Overwegende dat na definitieve oplevering de wegenis en riolering kosteloos dienen afgestaan te worden
aan de Stad Oudenaarde;
Overwegende dat na overname van de wegenis de Stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en
herstel;
Gelet op de ontwerp-akte tot kosteloze afstand wegenis en riolering, t.h.v. de verkaveling gelegen 9°
afdeling, sectie A, deel van nrs. 679C en 679D en ingevolge recent kadastraal uittreksel gekend onder
sectie A nr. 679 KP0000 met een oppervlakte volgens meting van 826,78 m², opgemaakt door notaris
Steven Verbist, Christiaan Van der Heydenlaan 2, 9041 Gent;
Gelet op het metingsplan ;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De ontwerpakte afstand wegenis met betrekking tot de verkaveling Kabienstraat, kadastraal
gekend onder 9° afdeling, sectie A, deel van nrs. 679 C en 679 D; ingevolge recent kadastraal uittreksel
gekend onder sectie A nr. 679 KP0000; met een oppervlakte van 826,78 m² wordt goedgekeurd.
14. Sint-Martinuskerk Melden. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd°
26/04/2020 houdende aanstellen van een studiebureau technieken.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de centrale verwarming en de elektrische installaties van de Sint-Martinuskerk te
Melden in oude en slechte toestand zijn en niet meer voldoen aan de huidig van kracht zijnde
reglementeringen zodanig dat vervanging noodzakelijk is;
Overwegende dat teneinde bovengenoemde vervanging te begeleiden het noodzakelijk is om een
studiebureau aan te stellen ;
Gelet op het door de kerkfabriek Sint-Martinus Melden opgestelde lastenboek “aanstellen van een
studiebureau technieken”;
Overwegende dat door de kerkfabriek Sint-Martinus Melden een onderhandelingsprocedure werd
gevoerd; dat volgende studiebureau’s zijn aangeschreven:
-) BVBA Saneeco uit Galmaarden;
-) Jan Taelman uit Oudenaarde;
-) DD-Technix uit Kortrijk;
-) Istema uit Gent;
-) Raco uit Heusden – Zolder;
-) Vinco Engeneering uit Haaltert;
-) Vitech uit Mechelen;
-) Endes uit Harelbeke;
-) Micconsult bvba uit Aalst;
Overwegende dat Endes en Micconsult een offerte hebben ingediend; dat de kerkfabriek met beide
studiebureau’s bijkomende onderhandelingen heeft gevoerd;
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Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Melden dd° 26 april 2020 houdende
gemotiveerde gunning van de diensten aan Micconsult bvba, Boudewijnlaan 137 te 9300 Aalst tbv het
onderhandelde bedrag van 16.000,00 EUR excl btw of 19.360,00 EUR incl btw;
Overwegende dat een aantal inwoners van de gemeente Kluisbergen woonachtig zijn binnen de grenzen
van de parochie Sint-Martinus Melden; dat het aandeel parochianen Oudenaarde/Kluisbergen kan
bepaald worden op 83,06 % stad Oudenaarde en 16,94% gemeente Kluisbergen,
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Melden niet over de nodige middelen beschikt zodanig
dat de stad Oudenaarde en de gemeente Kluisbergen pro rata de investering dienen te dragen; dat de stad
Oudenaarde de volledige investering zal betalen en het 16,94 % aandeel van de gemeente Kluisbergen zal
terugvorderen;
Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget 2020 en volgende jaren op
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790/00-6640000 ;
Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 12 mei 2020 met nr 2020/05-51;
Gelet op het bestuursdecreet van 07 december 2018;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikels 326 tot en met 341
beteffende bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot “ Sint-Martinuskerk te Melden. Aanstellen studiebureau technieken “ wordt
de beslissing van de kerkfabriek Sint- Martinus Melden dd° 26 april 2020 houdende gunning aan
Micconsult bvba, Boudewijnlaan 137 te 9300 Aalst tbv 16.000,00 EUR excl btw of 19.360,00 EUR incl
btw gunstig geadviseerd.
Artikel 2. De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2020 en volgende jaren op
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790/00-6640000.
Artikel 3. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint-Martinus te Melden en de
gemeente Kluisbergen.
Artikel 4. 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 gunning.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
15. Aanvullend politiereglement Klokkeveld
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van mobiliteit, sociale
economie en gelijke kansen;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat Klokkeveld heraangelegd wordt als woonerf.
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In Klokkeveld begint het woonerf t.h.v. nr. 1. Er is enkel eenrichtingsverkeer toegestaan,
uitgezonderd voor fietsers. Dit wordt aangeduid door middel van de bord F12a en onderborden F19 en
M4.
Artikel 2: Het einde van het woonerf, t.h.v. Klokkeveld nr. 27, wordt aangeduid met het bord F12b.
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Artikel 3: Ter hoogte van het kruispunt Klokkeveld nr. 27 met de Keirestraat moet verkeer komend uit
Klokkeveld voorrang verlenen. Dit wordt aangeduid met het bord B1 en met de dwarsmarkering: streep
gevormd door witte driehoeken.
Artikel 4: Het is verboden Klokkeveld in te rijden t.h.v. Klokkeveld nr. 27, uitgezonderd voor fietsers. Dit
wordt aangeduid met het bord C1 en onderbord M2.
Artikel 5: Dit reglement treedt in werking na voltooiing van de werken.
Artikel 6: Dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
16. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats voor
personen met een handicap in de Fortstraat en afschaffen parkeerplaatsen voor mindervaliden
in de Keizer Karelstraat, Doornikse Heerweg, Nestor De Tièrestraat en Désiré Waelkensstraat.
De gemeenteraad,
Gelet op het lokaal decreet van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Fortstraat t.h.v. nr. 29 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Dit wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29 januari 2007 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Keizer Karelstraat 29).
Artikel 3: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2007 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Doornikse Heerweg 64).
Artikel 4: Artikel 15 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 01 juni 2015 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. N. De Tièrestraat 193).
Artikel 5: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 04 november 2019 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. D. Waelkensstraat 55).
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
17. Aanvullend politiereglement stilstaan- en parkeerverbod Berchemweg
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van mobiliteit, sociale
economie en gelijke kansen;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat er op de Berchemweg (N8), ter hoogte van kruispunt Berchemweg met Meldenstraat,
een voetgangersoversteekplaats ligt;
Overwegende dat aldaar een snelheidsregime van 70km/u geldt;
Overwegende dat de oversteekplaats beveiligd moet worden zodat de overstekende voetgangers manifest
in het straatbeeld aanwezig komt en het gemotoriseerde verkeer zich voldoende rekenschap kan geven
van zowel de voetgangersoversteekplaats als van de overstekende voetganger;
Overwegende dat hiervoor een deel van de parkeerstrook gelegen aan de even kant van de huisnummers
moet gesupprimeerd worden;
Overwegende dat de beveiliging van de oversteekplaats werd besproken op het PCV van 14 januari 2020
in aanwezigheid van het stadsbestuur en het Agentschap voor Wegen en Verkeer;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewestwegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Op de Berchemweg (N8) wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd over een afstand van
18m vanaf de voetgangersoversteekplaats t.h.v. nr. 224, in de richting van Kluisbergen. Dit stilstaan- en
parkeerverbod wordt aangeduid door middel van borden E3 en onderborden GXa en GXb.
Artikel 2: Dit regelement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
18. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang - addendum.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2020 met betrekking tot de retributie voor de ‘voor- en
naschoolse opvang’;
Gelet op maatregelen van de overheid naar aanleiding van de Covid-19 pandemie waarbij onder andere de
scholen werden gesloten;
Overwegende dat er gedurende de sluiting van de scholen er enkel opvang mogelijk is voor kinderen van
ouders die werken in een cruciale sector;
Overwegende dat het billijk is deze opvang tijdelijk gratis te voorzien;
Gelet op het feit dat de scholen gefaseerd zullen hervat worden vanaf 15 mei 2020;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 27 april 2020 waarbij het College akkoord gegaan is gratis
tijdelijke opvang tot 14 mei 2020;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 330;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De voor- en naschoolse opvang in de scholen wordt naar aanleiding van de Covid-19 pandemie
gratis aangeboden gedurende de periode van 16/03/2020 tot en met 14/5/2020.
Artikel 2. De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2020 blijven ongewijzigd in
voege.
Artikel 3. 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 SOCIALE ZAKEN
19. Uitbetaling subsidies sociale zaken.
De gemeenteraad,
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Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een
toelage voor het jaar 2020;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2020 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 20/04/2020 en 11/05/20;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de
verplichtingen opgelegd door deze wet;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel
2:
Deze
toelagen
zullen
verrekend
worden
op
het
artikelnummer
GBB-SOC/0909-00/6493000.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financiële dienst voor
betaalbaarstelling.
SECRETARIAAT - NOTULEN
20. Goedkeuring notulen gemeenteraad 27 april 2020.
In de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april 2020 slopen enkele materiële vergissingen. Die
worden rechtgezet.
BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA TOEGEVOEGD DOSSIER
SECRETARIAAT
21. 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: met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen
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.”
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche,
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke
Van hooland, Kurt Vandeputte en Robbin De Vos) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven
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Cnudde, Cindy Franssen, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche) + Groen (6: Elisabeth Meuleman,
Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + SP.A (2: André
Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang: (1: Vincent Thomaes)
Stemden tegen: 3: N-VA (Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke en Boris Labie)
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE
GEMEENTERAAD
1.
1.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: De organisatie van opvang en de hieraan verboden subsidies

Vanaf maandag 18 mei (en na proefdraaien op 15 mei) kunnen een aantal klassen in onze scholen terug
opstarten. Daarnaast moet ook nog steeds in noodopvang (opvang voor kinderen voor wie de school nog
niet heropstart) en voor- en naschoolse opvang. Gezien die combinatie voor heel wat scholen onmogelijk
is besliste de Vlaamse Regering om scholen te laten bijstaan door steden en gemeenten en hier een
(royale) tussenkomst van30/lln/dag. Ook voor de noodopvang in de paasvakantie werden middelen voor
steden en gemeenten voorzien. Tenslotte zal ook in een betoelaging van 25/lln/dag worden voorzien voor
de organisatie van zomerscholen om mogelijke schoolse achterstand, zeker bij kwetsbare kinderen, in te
halen.
Hierbij hebben wij volgende vragen :
- Hoeveel bedroeg de tussenkomst voor opvang in de paasvakantie? Hoeveel vloeit hiervan terug
naar de scholen?
- Hoe wordt de opvang nu precies georganiseerd voor de komende periode? Hoeveel
opvangkrachten worden door de stad ingezet? Hoeveel door de scholen? Hoeveel subsidie zal
ontvangen worden? Hoe wordt die verdeeld?
- Zal de stad, in samenwerking met scholen, middenveldorganisaties, of verenigingen
zomerscholen organiseren?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 6.1 van raadslid Kathy De Rycke en wordt beantwoord
door de schepenen Mathieu Mas en Sybille De Vos.
2.
2.1.

Raadslid Eric Meirhaeghe
Vraag 1 1: De toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

Het participatieproject dat Oudenaarde vooropstelt, juichen we toe, maar helaas blijkt dat te weinig input
kwam van of over mensen met een functiebeperking. We vrezen dus dat er deels zal voorbijgegaan
worden aan de idee van “een Oudenaarde waar iedereen mee is”.
In een toegankelijke samenleving krijgt iedereen dezelfde kansen en is er aandacht voor “de keten van
toegankelijkheid” (Zie bijlage.) .
30% van de bevolking behoort tot de categorie van personen met beperkte mobiliteit, 46% van de
bevolking kampt met een toegankelijkheidsbeperking. Hiervan komt de grootste groep voort uit ouderen,
gevolgd door mensen op beroepsactieve leeftijd. Algemeen wordt aangenomen dat als gevolg van de
vooruitgang in de wetenschap en de vergrijzing van de bevolking, de komende jaren het aantal mensen
met een toegankelijkheidsbeperking nog zal toenemen.
Toegankelijkheid is niet enkel ergens geraken en vlot binnen kunnen, maar ook begrijpen hoe een
omgeving in elkaar zit en er kunnen doen wat je van plan was. Ook dienstverlening en communicatie
moeten toegankelijk zijn. Veel te veel zaken zijn echter nog altijd onvoldoende aangepast aan de noden
van mensen met een functiebeperking en zijn enkel gericht op het welzijn van valide mensen. Nochtans
kan een toegankelijke infrastructuur het verschil maken tussen thuis vastgekluisterd zitten of kunnen
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Eenzaamheid is dus niet ver weg. Ook hier gaat het over de
strijd tegen isolering en voor inclusie.
Wanneer we over toegankelijkheid spreken is het belangrijk het 7–B principe voor ogen te houden.
(https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/de-7-bs-van-de-toegankelijkheid) (Zie bijlage.)
We zoemen in op twee concrete projecten in Oudenaarde die de nodige aandacht verdienen op vlak van
toegankelijkheid.
1.Het nieuwe mobiliteitsplan.
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Nu de ambitie er is om mobiliteit in Oudenaarde en deelgemeenten aan te pakken en aanpassingen van
infrastructuur daar een logisch gevolg zullen van zijn, is het zeer wenselijk dat in de opmaak van het
nieuwe mobiliteitsplan ook een toegankelijkheidsplan wordt opgemaakt voor mensen met beperkte
mobiliteit. Hierbij kan in eerste instantie een screening worden uitgewerkt waarbij alle knelpunten op de
openbare weg in kaart worden gebracht. Vanuit deze analyse kan een actieplan worden opgesteld. Omdat
deze screening in eerste instantie niet over het hele grondgebied kan worden uitgevoerd, kan eerst voor
een proefproject worden gekozen. Een traject bijvoorbeeld dat zowel scholen, de handelszones, de
stationsomgeving, de bibliotheek en De Woeker bevat is een mogelijkheid. Er is hierin ook aandacht voor
natuurlijke en kunstmatige geleiding voor blinde en slechtziende personen.
2. De herinrichting van de Woekersite met de bouw van de nieuwe cultuurzaal.
Eén van de belangrijkste uitdagingen van cultuurcentra bestaat erin om cultuur binnen ieders bereik te
brengen. Toegankelijkheid speelt hierbij een cruciale rol en van bij de ontwerpfase dient men hier
rekening mee te houden. Het gaat hierbij niet enkel over te ver afgelegen parkeerplaatsen, drempels of
ontoegankelijke zalen waarmee mensen met een functiebeperking geconfronteerd worden, het gaat ook
over gebruikscomfort. Voorbeelden hiervan: een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden het geluid
van een microfoon versterkt ontvangen, begeleidende informatie ook in grootletterschrift, braille of via
gehoorondersteuning, toegang tot de volledige accomodatie voor blindengeleide- en assistentiehonden …
Wat toegankelijkheidsstudies betreft, kan de stad dit in beide gevallen echter niet alleen, er zijn immers
teveel facetten waarbij uitsluitend uitgegaan wordt van de visie van de “gewone” mensen. Onze stad
dient zich te focussen op de mogelijkheden van zijn inwoners met een functiebeperking. We moeten ons
actief inzetten op inclusie van iedereen.
De stad dient zich, wat toegankelijkheid betreft, te laten bijstaan door de plaatselijke Adviesraad voor
personen met een handicap, maar ook de samenwerking met externe organisaties is een absolute
noodzaak.
Inter Vlaanderen en VZW Tolbo, beide gelauwerd om hun expertise, kunnen hierbij uitstekende partners
zijn en van Oudenaarde toegankelijke stad maken.
Inter Vlaanderen is een expertisecentrum in toegankelijkheid. Men geeft bouwkundig
toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen,
adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijheidssituatie in Vlaanderen.
Door een convenant af te sluiten engageert de stad zich om proactief te werken aan de integrale
toegankelijkheid van infrastructuur en diensten. Hiervoor kan men gebruik maken van technische en
inhoudelijke ondersteuning van Inter.
https://www.inter.vlaanderen.be
TOLBO staat voor TOegankelijkheid in Lokale Besturen en Overheidsdiensten. De vzw wil de
individuele burger met functiebeperking helpen bij zijn inclusie in de huidige maatschappij.
Daarvoor wijst ze het lokale bestuur op de middelen om daar wat aan te doen: goede voorbeelden,
bestaande literatuur, een uitgebreid aanbod aan gespecialiseerde sites...
De vzw is verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers en de
individuele burger. Mogelijke tekortkomingen worden onder de aandacht gebracht en voorstellen tot
oplossing worden geformuleerd.
https://www.vzwtolbo.be
Vragen:
1. Is de stad bereid, met de ondersteuning en medewerking van verschillende adviesraden en externe
organisaties, op vlak van toegankelijkheid, een proefproject uit te werken waarbij knelpunten op een
bepaald traject in kaart worden gebracht?
2. Is de stad bereid om vanuit deze analyse een actieplan op te stellen waarin ook plaats is voor
geleiding voor blinden en slechtzienden?
3. Is de stad bereid een convenant af te sluiten met Inter Vlaanderen en zich zo te engageren om
proactief te werken aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten?
4. Is de stad bereid een partnership aan te gaan met de vzw Tolbo en zich als dusdanig te engageren om
blijvend aandacht te schenken aan de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking?
Het 7-B principe.
BRUIKBAARHEID.
De mate waarin het aanbod aan de behoeften voldoet, ook van specifieke doelgroepen.
BESCHIKBAARHEID.
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De mate waarin het aanbod gemakkelijk beschikbaar is en waarin er administratieve en andere drempels
zijn zoals wachtlijsten, maar het begrip verwijst ook naar de inspanningen om de vraag te ontrafelen en
om latente vragen aan bod te laten komen.
BETAALBAARHEID.
De mate waarin de prijs voor het aanbod een drempel vormt, eventueel ook de ‘psychologische kostprijs’
of de inspanningen die de gebruiker moet leveren om van het aanbod gebruik te maken.
BEREIKBAARHEID.
De mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is.
BEKENDHEID.
De mate waarin het aanbod bekend is bij de doelgroep.
BEGRIJPBAARHEID.
De mate waarin informatie over het aanbod begrijpelijk is, zodat
de potentiële gebruiker kan beoordelen of het aanbod voor hem of haar bestemd is en
de mate waarin er in de hulpen dienstverlening zelf begrijpelijk gecommuniceerd wordt.
BETROUWBAARHEID.
De mate waarin de dienstverlener en zijn aanbod als betrouwbaar wordt gepercipieerd door de
(potentiële) gebruiker. Dit heeft invloed op de mate waarin er mentale drempels (zoals angst door
vooroordelen) bestaan.
De vraag wordt beantwoord door de schepenen John Adam, Stefaan Vercamer en Peter Simoens.
3.
3.1.

Raadslid Maud Wybraeke
Voorstel 1: Uitbreiding van de speelstraten

Tijdens de zomervakantie worden bepaalde straten in het hele land tijdelijk omgevormd tot speelstraten
onder bepaalde voorwaarden. Ook Oudenaarde heeft reeds een uitgewerkt kader waarbij dit mogelijk is
en Jotie bracht hiervoor een brochure uit.
Door de uitzonderlijke zomer die we tegemoet gaan, zullen mensen echter genoodzaakt zijn in eigen land
te blijven en kunnen we ons als stad engageren dit zo aangenaam mogelijk te maken voor alle inwoners.
De huidige wetgeving rond speelstraten op ons grondgebied laat echter slechts een periode van 2 weken
per straat toe en de uiterste aanvraagdatum voor een speelstraat was 15 mei. Ook blijken speelstraten in
onze stad nog niet erg in trek, dit terwijl ze bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie, speelmogelijkheden
dicht bij huis geven, leven in de straat brengen en dit terwijl de veiligheid van de kinderen gegarandeerd
blijft.
Voorstel:
Gezien de uitzonderlijke situatie van de COVID-19 pandemie en de zomer in het verschiet, kan de stad
zijn reglement betreffende speelstraten aanpassen waarbij de uiterste aanvraagdatum verschoven wordt en
de mogelijke periode verlengd. Ook brengt de stad burgers actief op de hoogte van de mogelijkheid tot
het omvormen van straten tot speelstraten via bijvoorbeeld zijn sociale mediakanalen en mailverkeer.
Ook engageert de stad zich ertoe zomerspeelpleinen in zijn centrum en in pleinen van zijn deelgemeentes
op te richten, zeker in deelgemeentes waar tot op heden geen speelplein aanwezig is.
Maak van de Oudenaardse straten en pleinen een leuke vakantieplek voor jong en oud, moedig het
buurtleven en samenleven aan als remedie tegen de eenzaamheid die deze periode voor iedereen met zich
meedraagt.
Het voorstel wordt beatwoord door schepen Carine Portois
4.
4.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
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.
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Het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokalesubsidies-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.
Het voorstel wordt beantwoord door de schepenen Stefaan Vercamer, John Adam en Peter Simoens.
4.2.

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).
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.
5.1.

Raadslid Boris Labie
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
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.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen John Adam.
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6.
6.1.

Raadslid Kathy De Rycke
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 20202021.
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?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 1.1 van raadslid Elisabeth Meuleman en werd
beantwoord door de schepenen Mathieu Mas en Sybille De Vos.
7.
7.1.

Raadslid André Vansteenbrugge
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.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
8.
8.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
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.
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.
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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.
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Simoens.
8.2.

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.
Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Stefaan
Vercamer.
9.
9.1.

Raadslid Vincent Thomaes
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
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.
9.2.

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.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
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Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 22u48 voor de behandeling van de agenda van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Voorzitter Lieven Cnudde heropent de zitting om 22u50 voor de behandeling van de geheime zitting.
De vergadering wordt geheven om 22u58.
Goedgekeurd in zitting van 29 juni 2020.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

