Oudenaarde, 27 november 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, 30 november
2020 worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad houdende:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen
aan de agenda toevoegen.
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van
beslissing en een toelichtende nota.
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een
voorstel van beslissing en toelichtende nota.
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

De voorzitter,

Lieven Cnudde.
1.
1.1.

Raadslid Lieven Cnudde.
Vraag 1: Steun vzw's die de ontmoetingscentra in Oudenaarde beheren.

Betreft: steun voor de vzw's die de ontmoetingscentra in Oudenaarde beheren
Het is genoegzaam bekend dat de werking van alle vzw's, die de diverse ontmoetingscentra in onze stad
beheren, zeer goed verloopt. Tal van vrijwilligers spenderen uren en uren om die OC's open te stellen
voor de vele activiteiten die daar doorgaan. Via middelen van de Vlaamse Overheid en het eigen
stadsbestuur is aan de jeugdbewegingen, sportverenigingen, feestcomités en culturele verenigingen in dit
uiterst lastig coronajaar bijkomende financiële steun geboden om tegemoet te komen aan de vaste kosten
die zij hebben zonder activiteiten te kunnen organiseren. Dat is voor de vzw' s van onze OC's niet anders
en dus is een gelijkaardige ondersteuning wenselijk en billijk. Dergelijke extra ondersteuning voor de
OC’s komt ook het verenigingsleven zelf ten goede.
Vandaar...
- is er al nagedacht om een gelijkaardige ondersteuning te voorzien voor deze vzw's ?
- kan het bestuur eens toelichten of ze hier al dan niet zal op ingaan?

- en specifiek voor het ( toekomstige ) OC in Eine:
- hoever staat het met de opstart van de werking van deze vzw ?
2.
2.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman.
Vraag 1: coachingproject van Mooimakers rond zwerfvuil.

In de zomer van 2018 ging het 3-jarige coachingstraject van Mooimakers om zwerfvuil aan te pakken van
start. De stad ontvangt hiervoor 50.000 euro. Een eerste stap in het coachingstraject was een quickscan,
die een aantal pijnpunten in het beleid van de stad tegen zwerfvuil blootlegt. Zo communiceert de stad te
weinig over openbare netheid in de stad, zijn er geen instrumenten om de sociale controle te versterken
rond zwerfvuil en sluikstorten, is er geen communicatie rond probleemlocaties, is er te weinig
handhaving.
De projectsubsidie kan aangewend worden voor drie projecten : aanpak van een vuilnisbakkenplan,
thematische aanpak van zwerfvuil en/of sluikstort (specifieke doelplaats, doelgroep of fractie) of een
eigen voorstel van specifieke aanpak van de openbare netheid.
Vragen :
Kan het stadsbestuur een stand van zaken geven : voor welk project (projecten?) tekende de stad in? Wat
is de stand van zaken in de uitvoering van die projecten? Waarvoor werden de Mooimakers-middelen al
aangewend? Welke plannen liggen nog in het verschiet? Hoe werden de pijnpunten die via de quickscan
werden blootgelegd aangepakt?
Voorstel :
De stad Kortrijk gaat op heel actieve wijze de strijd tegen zwerfvuil aan, en meer bepaald ook de strijd
tegen peuken. Ook dat is in Oudenaarde een probleem waar weinig tot geen sensibilisatie of aanpak voor
is. Naar analogie met het plan van aanpak Kortrijk - https://www.kortrijk.be/properenko - werkt
Oudenaarde een peukenactieplan uit.
2.2.

Vraag 2: tegemoetkoming aan de financiële problemen bij verenigingen en scholen door de
tweede lockdown.

Begin november besliste de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen dat
alle initiatieven van verenigingen en scholen, ook afhaalinitiatieven of leveren van maaltijden aan huis
worden opgeschort tot 3 januari. Voor heel wat verenigingen of scholen die al acties op poten hadden
gezet betekende dit een serieuze financiële streep door de rekening. In het persbericht over de beslissing
was van financiële compensaties geen sprake. We moeten nochtans ten allen tijden vermijden dat het
verenigingsleven verarmt. Ook psychisch welzijn, zeker van jongeren, staat enorm onder druk. Een
bloeiend verenigingsleven is bijzonder belangrijk voor het sociaal leven en psychisch én fysiek welzijn
van heel veel mensen.
Na de eerste lockdown werd voor verenigingen een financiële compensatie voorzien. De stad ontving van
Vlaanderen bijna 300.000 euro, die werd in drie verdeeld (een derde voor cultuur, een derde voor jeugd,
een derde voor sport), en de normale jaarlijkse betoelaging voor verenigingen vanuit de stad werd
verdubbeld. Voor kleine verenigingen héél mooi meegenomen. Voor grote verenigingen die rekenen op
inkomsten uit bijvoorbeeld sportkampen, fuiven, eetfestijnen of inkomsten uit de kantine helaas een
druppel op een hete plaat..
Vragen :
- -Wat gaat de stad doen om de tweede lockdown en de strenge maatregelen zelfs rond afhaal of
levering aan huis voor verenigingen te compenseren.
- Denkt de stad aan een gedifferentieerd beleid gebaseerd op gederfde inkomsten?
- Zijn er plannen voor compensatie voor scholen?
- Kan er naar oplossingen worden gezocht om een bepaalde vorm van take-away toch mogelijk te
maken, bijvoorbeeld via de organisatie van een veilig afhaalpunt dat ter beschikking wordt
gesteld door de gemeente?
3.
3.1.

Raadslid Steven Bettens.
Vraag 1: wegeniswerken.

De afgelopen jaren werden heel wat straten van een nieuw wegdek voorzien. In straten met een
aanliggend fietspad kwam het vaak voor dat enkel het weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer werd

vernieuwd en het fietspad niet. Voorbeelden zijn de Oudstrijdersstraat en Ohiostraat, de Wortegemstraat,
de Aalststraat (het gedeelte ‘oude Aalstbaan’) en vorige week nog de Kortrijkstraat.
In de hierboven genoemde straten is het fietspad nochtans ook aan vernieuwing toe. Dat in sommige
straten het fietspad een andere ondergrond heeft mag geen reden zijn om het niet mee te gaan vernieuwen.
Doordat in bv de Oudstrijdersstraat en Ohiostraat en de Kortrijkstraat het fietspad niet mee is vernieuwd,
is de situatie voor de fietser er nog gevaarlijker geworden. Het niveauverschil tussen het weggedeelte
voor gemotoriseerd verkeer en dat voor fietsers is er nog groter geworden.
Vraag: wil de stad in de hierboven vermelde straten het fietspad alsnog van een nieuw en veiliger wegdek
voorzien?
Voorstel: de stad Oudenaarde past het bestek bij (bulk)aanbestedingen aan zodat in de toekomst niet enkel
het weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer maar ook het fietspad vernieuwd wordt, zelfs wanneer dat
fietspad een andere ondergrond heeft.
3.2.

Voorstel 1: jeugdherberg in Oudenaarde.

In juni 2018 bereikten de stad Oudenaarde en de vzw Dekenale Werken een akkoord over de verkoop van
de ommuurde tuin van het Zwartzusterklooster. De verkoopovereenkomst werd goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018.
“Het Zwartzusterklooster is dus beeldbepalend voor zijn omgeving. Enerzijds de harmonie van het
Pamelekerkplein, anderzijds de Scheldeboorden door de kloostermuur en de tuin”, lezen we in de
overwegingen van de gemeenteraadsbeslissing.
Het Pamelekerkplein is een – voor velen – onbekende parel in het centrum van onze stad. De waarde van
het plein en de omgeving worden ook erkend en benadrukt in het masterplan en het beeldkwaliteitsplan
die de basis vormden voor het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden_kop, een project waarvoor de
stad een tussenkomst van 3 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsfonds ontving.
Het Pamelekerkplein en de ruime omgeving hebben potenties, zowel voor de inwoners van onze stad als
voor toeristen. De aankoop van de kloostertuin door de stad Oudenaarde en het (na heraanleg) openstellen
van deze tuin voor het publiek is een eerste belangrijke stap in het opwaarderen en toegankelijk maken
van de omgeving. Het gedeeltelijk open stellen van het Zwartzusterklooster is een volgende belangrijke
stap.
Met behoud van het aanwezige erfgoed en zonder afbreuk te doen aan de uitstraling en harmonie van het
plein kan er op het Pamelekerkplein ook plaats zijn voor een jeugdherberg. De twee huisjes tussen de
pastorie en het jaagpad kunnen behouden blijven en gerenoveerd worden (of, en enkel indien blijkt dat dit
niet haalbaar is, gesloopt worden en vervangen door een nieuwbouw die architecturaal inpasbaar is op het
Pamelekerkplein). Zij zouden samen met de pastorie kunnen omgebouwd worden tot de jeugdherberg van
Oudenaarde. En de tuin van de pastorie kan behouden blijven en de tuin van de jeugdherberg worden.
De jeugdherberg op deze locatie zou onder andere voor jongeren en gezinnen met jonge kinderen een
ideale uitvalsbasis zijn voor een interessante ontdekkingstocht doorheen Oudenaarde en omgeving. De
jeugdherberg kan het fietstoerisme versterken en zich onder andere op de trekkende fietser richten. De
jeugdherberg zou kunnen aansluiten bij “Vlaamse Jeugdherbergen vzw”, de overkoepelende organisatie
van jeugdherbergen in Vlaanderen met een educatief aanbod. Aansluiten bij “Vlaamse Jeugdherbergen
vzw” betekent ook grotere bekendheid door de promoties die zij voeren.
Voorstel: de stad plant een overleg met de eigenaar van de woningen op het Pamelekerkplein en de vzw
Vlaamse Jeugdherbergen / Toerisme Vlaanderen om de haalbaarheid van een jeugdherberg te
onderzoeken.
4.
4.1.

Raadslid Folke D'Haeyer.
Voorstel 1: fietsenstalling aan de tijdelijke bibliotheek in de Wijngaardstraat.

Omwille van de renovatie van de permanente bibliotheek werd een tijdelijke bibliotheek opgericht in de
Wijngaardstraat. Daar zijn momenteel geen voorziening om een fiets te parkeren op een makkelijke en
veilige manier, iets wat toch essentieel is bij een publieke voorziening als een bibliotheek.
Voorstel : er wordt op zeer korte termijn een kwaliteitsvolle fietsenstalling te voorzien.

5.
5.1.

Raadslid Eric Meirhaeghe.
Vraag 1: herinrichting Weversstraat.

Met de renovatie van de appartementsblokken in de Weversstraat heeft de Sociale
Huisvestingsmaatschappij ook de ambitie om de omgeving te vergroenen, wat wij uiteraard toejuichen.
De huidige toestand, met een heel beperkte, groene oppervlakte, een wirwar van straten en een gebrek aan
accommodatie staat ontmoeting en dialoog in de weg. Dit ondanks goedbedoelde participatieprojecten
zoals Buurtsport en de sociale moestuin.
Uit een het omgevingsonderzoek van eind 2017 (bij de opstart van Buurtsport Oudenaarde, door o.a.
OCMW, CAW en SHM) bleek dat:
- de fysieke ruimte door de vele betonvlaktes niet uitnodigt om te sporten, dat er door gebrek aan
ruimte weinig speelkansen zijn voor kinderen waardoor veel geluidshinder is in de appartementen
hetgeen voor conflicten zorgt,
- er geen communicatie is tussen ouderen en anderstaligen,
- veel mensen negatieve vooroordelen hebben over deze wijk.
De Sociale Huisvestingsmaatschappij stelt zelf dat dergelijke projecten meer opgevat dienen te worden
als open, toegankelijk, met meer groene zones én dat het openbaar domein meer gericht moet zijn op
ontmoeting en dialoog. Hiervoor doet ze dan ook overal veel inspanningen.
Bij de realisatie van dit project kan ook de stad een belangrijke rol spelen en op verschillende manieren
investeren:
Met de renovatie en de uitbouw van het nieuwe ontmoetingscentrum “De Meesterschool”
ligt hier een buitengewone kans tot realisatie van een ongezien project dat de twee domeinen met elkaar
verbindt. Een belevings- en beweegruimte die wordt ontworpen volgens de ontwerpvisie Universal
Design. Dit wil zeggen dat het geheel en de delen ervan ook integraal toegankelijk moeten zijn voor alle
denkbare gebruikers. Een project waarin men rekening houdt met de grote diversiteit die er is onder de
gebruikers, waarin men aandacht heeft voor kwetsbaarheid en voor inclusie, maar ook voor het aanwezige
verenigingsleven... https://toegankelijkeomgeving.be/universal-design
Het nieuwe mobiliteitsplan streeft naar creatie van verblijfsgebieden en het voorkomen
van doorgaand verkeer in dergelijke gebieden. Meteen is dit een kans om dit streefdoel in de praktijk te
brengen.
De stad organiseert en ondersteunt participatiemomenten. Buurtbewoners, burgers en verenigingen
denken mee over de vormgeving van dit project.
Een belangrijke doelstelling van deze realisatie, die inzet op openheid en toegankelijkheid, moet de
opwaardering zijn van deze buurt die al te lang te lijden heeft onder een kwalijke reputatie en tal van
vooroordelen.
Vragen:
Is de stad:
- bereid mee na te denken en te investeren in een realisatie die de twee domeinen met elkaar
verbindt?
- mobiliteit in functie van dit project aan te pakken?
- participatiemomenten te organiseren en te ondersteunen?
6.
6.1.

Raadslid Maud Wybraeke.
Voorstel 1: uitzonderlijke financiële steun aan particulieren door coronacrisis.

De coronacrisis brengt vele maatschappelijke problemen met zich mee en financiële moeilijkheden
maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Voor vele gezinnen die flirtten met de armoedegrens is de
kost van een degelijke internetverbinding voor het kunnen blijven garanderen van onderwijs voor hun
kinderen een struikelblok. Studenten die door omstandigheden geen financiële steun van thuis uit krijgen
en hun studies of kot zelf dienen te bekostigen door studentenarbeid, vallen eveneens buiten alle Vlaamse
en federale steunmaatregelen gezien zij werken onder tijdelijke of interim contracten. Vele personen die
voorheen geen problemen hebben met het uit de kosten komen, ondervinden nu wel plots financiële
problemen en geraken hier moeilijk alleen uit.
Voorstel:
 De stad maakt budget vrij voor het betalen van de internetfacturen voor gezinnen met financiële
moeilijkheden.



6.2.

De stad maakt budget vrij voor het helpen van mensen met precaire arbeidscontracten en verspreid
hier actief informatie over. Het niet beschikken over informatie over welke voorwaarden er zijn en
welke instanties hulp kunnen bieden vormt voor mensen die nooit eerder beroep dienden te doen op
financiële steun het grootste struikelblok.
Voorstel 2: pakjesdienst voor lokale handelaars.

Handelaars in onze stad krijgen het zwaar te verduren met deze gezondheidscrisis, waardoor elk initiatief
van de stad uit al een grote hulp kan zijn. De gemeente Bornem zette vorige week een gratis
gemeentelijke pakjesdienst op voor zijn lokale handelaars waarbij deze bestellingen kunnen afleveren in
een centraal punt, waarna gemeentepersoneel deze pakjes gratis naar klanten brengt. Dit initiatief zet
mensen aan ook tijdens deze lockdown lokaal te kopen en hiermee te plaatselijke economie te steunen.
Voor meer informatie zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/24/gemeente-bornem-zet-zelfpakjesdienst-op-poten-voor-lokale-hande/
Voorstel:
Oudenaarde zet, voor de duurtijd van de eindejaarsperiode, een dergelijke pakjesdienst op om zijn lokale
handelaars te steunen en inwoners te motiveren lokaal te kopen, in navolging van dit reeds in uitwerking
gebrachte initiatief.
7.
7.1.

Raadslid Kristof Meerschaut.
Vraag 1: riolerings- en zuiveringsgraad.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) schreef de gemeentebesturen aan zodat ze de
noodzakelijke rioleringsprojecten niet op de lange baan schuiven. Ook reportageprogramma PANO
bracht recent aan het licht dat de rioleringsgraad in Vlaanderen nog op te veel plaatsen te wensen over
laat. Nochtans zijn rioleringen cruciaal voor het verbeteren van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu.
Afgaand op de cijfers van de VMM (https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden) bedraagt
de riolerings- en zuiveringsgraad in Oudenaarde respectievelijk 84,69% en 84,30% (87% en 86,61%
volgens de laatste berichtgeving - cfr. persartikel 19 november 2020). Dit komt ongeveer overeen met de
globale cijfers voor het Vlaams gewest. Dit betekent dat 1 op de 8 woningen niet aangesloten is op de
riolering en huishoudelijk afvalwater loost in grachten, beken en rivieren. Wetende dat de Europese
Kaderrichtlijn Water stelt dat het water in de Vlaamse beken en rivieren tegen 2027 zuiver moet zijn, ligt
er nog veel werk op de plank.
Vraag
1. Zal Oudenaarde erin slagen om tegen 2027 alle woningen en bedrijven aan te sluiten op de
riolering?
2. Waar bevinden zich de grootste knelpunten? Is er een kaart beschikbaar waarop te zien is in
welke straten er riolering ligt?
3. Hoeveel percent van de riolering is gescheiden (RWA-DWA)?
4. Hoeveel percent van de IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) werd reeds gerealiseerd
in het individueel te optimaliseren buitengebied?
7.2.

Voorstel 1: motie tegen federale effectentaks voor lokale besturen.

Een van de eerste beleidsdaden van de regering De Croo was het invoeren van een effectentaks. Elke
rechtspersoon met een effectenrekening van minstens 1 miljoen euro zal jaarlijks 0,15% moeten afstaan.
De nieuwe effectentaks van de federale regering treft ook heel wat gemeentebesturen, OCMW’s,
intercommunales... Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een platte belasting oplegt aan lokale
besturen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzette zich reeds tegen deze
beslissing van de federale regering en hekelde het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen worden. Met
deze motie vragen we dan ook dat de gemeente zich kant tegen deze belasting op lokale besturen.
Voorstel
MOTIE tegen federale effectentaks voor lokale besturen
Overwegende:
 de beslissing van de federale regering om een effectentaks in te voeren op effectenrekeningen vanaf 1
miljoen euro;
 het feit dat ook steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales, autonome gemeentebedrijven,
provinciebesturen... hiervan gebruiken maken of kunnen maken bij wijze van goed financieel beheer;



het feit dat het ongehoord is dat het ene bestuursniveau belastingen gaat opleggen aan een ander
bestuursniveau;
 het verzet vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tegen deze maatregel.
Besluit:
 Oudenaarde kan niet akkoord gaan met deze effectentaks waarbij de federale overheid belastingen
oplegt ten koste van gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales...
 De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen een schrijven te richten aan
premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de negatieve
impact van deze effectentaks op lokale besturen aan te klagen en de federale regering te verzoeken
deze maatregelen onmiddellijk aan te passen.
8.
8.1.

Raadslid Boris Labie.
Voorstel 1: invoeren coronabon.

Voor de tweede keer in een jaar tijd worden handel en horeca zwaar getroffen. Heel wat zaken moeten
sluiten. Niet elke handelaar kan met afhaal of thuislevering zijn omzet op peil houden, maar de vaste
kosten lopen wel door. Heel wat handelaars geraken in moeilijkheden.
In het voorjaar schonk het stadsbestuur elk gezin een aankoopbon van 25 euro. Dat was een mooi gebaar,
maar het nadeel daarvan is dat veel winkels dicht moeten blijven. De consument gebruikt zo’n bon maar
weken of zelfs maanden later. Het duurt dus heel lang voor de ondernemer het geld effectief op zijn
rekening ziet verschijnen.
We kunnen de Oudenaardse handel en horeca helpen om de tweede lockdown door te komen met het
invoeren van een ‘coronabon’, als variant op de Oudenaardebon.
Voorstel
Teneinde de lokale handelaars en horecauitbaters hier en nu te ondersteunen wordt een aangepaste
Oudenaardebon uitgewerkt: de Coronabon.
• De coronabon kan meteen – online – worden gekocht en het geld kan ook meteen worden
doorgestort.
• Tot 31/12 is de Coronabon online te koop via de webstek van de stad Oudenaarde.
 De Coronabon wordt gekocht voor een specifieke winkel of horecazaak.
 Geïnteresseerde handelaars en horeca-uitbaters registreren hun zaak op de webstek
 Alleen handelaars met een ondernemingsnummer en vestigingsplaats in Oudenaarde komen in
aanmerking
 De gebruiker betaalt voor een bon 25 of 50 euro, maar het stadsbestuur legt 20% van dat bedrag
bij. Daardoor worden de bons respectievelijk 30 en 60 euro waard als ze worden ingeruild.
 De begunstigde handelaar krijgt de 30 of 60 euro meteen doorgestort, een welgekomen
ondersteuning om bijv. de doorlopende vaste kosten te betalen.
 Ook de handelaars uit de deelgemeenten verdienen alle steun en kunnen deelnemen
8.2.

Voorstel 2: gieters op het kerkhof.

Op het kerkhof van Asper hangen gieters ter beschikking van de bezoekers. De beschikbaarheid van deze
gieters helpt vermijden dat plastic flessen gebruikt moeten worden bij het onderhoud van een graf of het
watergeven van de bloemen. Al te vaak blijven plastic flessen rondslingeren op het kerkhof.
Het principe is gelijkaardig als bij winkelkarren: je stopt een 1-euro-muntstuk in het slot, en dan kan je de
gieter gebruiken. Bij het terugbrengen van de gieter krijg je het muntstuk terug.

Voorstel
Het stadsbestuur voorziet een gelijkaardig initiatief op het kerkhof Meulewal. Er wordt onderzocht om
ook op de overige, kleinere kerkhoven op het grondgebied dergelijke gieters ter beschikking te stellen.
9.
9.1.

Raadslid Kathy De Rycke.
Voorstel 1: erkennen van European Disability Card door hulpdiensten.

In Oudenaarde wordt de European Disability Card (EDC) al erkend om een beperking aan te tonen bij
deelname aan evenementen (sport/cultuur). De kaart kan echter van ruimer nut zijn. Ze kan de houder
ervan helpen zijn beperking (al dan niet zichtbaar) aan te tonen, zoals de parkeerkaart voor mensen met
een beperking in de wagen ligt om het gebruik van de parkeerplaats voor mensen met een beperking te
rechtvaardigen. Ook bij contact met de ordediensten of zorgverleners kan de EDC getoond worden. Niet
om een voorkeursbehandeling te vragen, maar om hen te wijzen op de beperking van de houder en begrip
te vragen.
Voorbeeld: iemand die door zijn beperking evenwichtsproblemen en ook spraakmoeilijkheden heeft, kan
de indruk geven dat hij onder invloed is, al is het tegendeel waar. In een dergelijke situatie kan het tonen
van de EDC de controlerende agent erop wijzen dat er mogelijks een andere reden is voor dit gedrag.
Het is dus belangrijk dat onze ordediensten en zorgverleners weten dat deze kaart bestaat. Daarom
volgende voorstellen:
Voorstellen
1. Het stadsbestuur maakt de EDC bekend bij de hulpdiensten (politie/brandweer /ziekenhuis) die
actief zijn op grondgebied Oudenaarde
2. Het stadsbestuur vraagt de hulpdiensten om de kaart te erkennen als bewijs van de beperking van
de houder
10. Raadslid André Vansteenbrugge.
10.1. Voorstel 1: uitbreiding stageaanbod Stad Oudenaarde/OCMW.
Wegens de coronamaatregelen is het voor leerlingen en studenten momenteel een stuk moeilijker om een
gepaste stageplaats te vinden. Op veel plaatsen heeft men een zekere schrik om externen binnen te laten
en daardoor is de zoektocht voor veel kandidaten heel moeilijk.
Stad Oudenaarde heeft al een lange en goede traditie in het aanbieden van stagemogelijkheden binnen de
eigen diensten. Momenteel is de nood echter nog een stuk groter dan anders.
Voorstel:
- Willen Stad en OCMW een overzicht opmaken van diensten waar eventueel bijkomende stagiair(e)s
opgenomen kunnen worden?
- Kan er daarbij op worden toegezien dat het aanbod voldoende gediversifieerd is, zodat die
stageplaatsen op verschillende niveaus en met verschillende inhouden mogelijk worden?
(Administratief, Groendienst, Sportdienst, Verzorging, …)

-

Wil men bij dit aanbod de zwakkere groepen, ik denk aan jongeren uit het Deeltijds Onderwijs en
alternatieve onderwijsvormen, niet vergeten? Hiervoor kan overleg met organisaties die voor deze
jongeren werken (b.v. vzw Profo, Emino, …,) aangewezen zijn. In voorkomend geval dient erop
toegezien te worden dat deze jongeren niet verdrongen worden door ‘betere’ (i.e. hoger opgeleide)
kandidaten.

11. Raadslid Dagmar Beernaert.
11.1. Voorstel 1: coronaproof afhaalpunt voor verenigingen.
Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld bij elkaar te krijgen.
Bovendien mogen ze door de verstrengde maatregelen niet meer deur aan deur verkopen of aan huis
leveren. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt mag wel, mits georganiseerd door de lokale
overheid.
Ter ondersteuning van verenigingen, kan de gemeente de mogelijkheid bieden aan onze verenigingen om
hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan. Hierbij mag de vereniging helpen bij het laten
afhalen van de goederen maar dit moet gebeuren volgens de coronarichtlijnen, onder toezicht van de
gemeente en in samenwerking met een professionele partner (vb. traiteur of handelaar).
In verschillende gemeenten (Bredene, Kortrijk,…) wordt dit reeds georganiseerd, bijvoorbeeld door
middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van ruimte waarin coronaproof kan opgehaald
worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot.
Op de parking van de Qubus zou bijvoorbeeld een drive-in punt kunnen worden uitgebouwd waar
verenigingen in samenwerking met professionele traiteurs en onder het toeziend oog van de gemeente
contactloos een ‘afhaalmoment’ kunnen organiseren. Koffer open, bestelling erin. Het zou een duwtje in
de rug zijn voor onze verenigingen, maar ook voor de lokale handelaars die hieraan kunnen meewerken.
Daarom volgend voorstel:
Stad Oudenaarde bekijkt de mogelijkheid om een coronaproof afhaalpunt te organiseren (bijv. op de
parking van de Qubus) zodat verenigingen op een veilige manier en volgens de huidige maatregelen een
afhaalmoment kunnen organiseren om zo de toekomst van hun werking te verzekeren.
12.

Raadslid Vincent Thomas.

12.1. Vraag 1: overlast aan het station en het park Liedts.
De laatste tijd is er terug meer sprake van overlast door jongeren aan het station en park Liedts.
Bezorgde inwoners vragen of er meer controles kunnen ingezet worden op deze locaties.

