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Publicatie op 17 december 2020

STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 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

Verontschuldigd: Sybille De Vos: schepen

OPENBARE ZITTING

Voorzitter Lieven Cnudde opent de zitting en vraagt drie dossiers bij hoogdringendheid aan de agenda 
van de raadszitting toe te voegen: ‘Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-
culturele projecten - herneming.’, ‘Tegemoetkoming Vlaams Noodfonds Corona voor Jeugd, Sport en 
Cultuur; verhoging subsidies op naam van organisaties van culturele evenementen met bovenlokale 
uitstraling’ en ‘Subsidiereglement feestcomités - addendum’

De raadsleden gaan daar eenparig mee akkoord.

SECRETARIAAT

1. Besluit burgemeester vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad;
Gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames de voorbije weken bleven toenemen; 
dat het fysiek vergaderen niet te verantwoorden is gezien de nieuwe opflakkering;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij 
bestuursorganen’;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om de vergadering van de gemeenteraad via een 
videoconferentie te organiseren;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 om de gemeenteraad van 30 november 
2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, zodat ook elke burger en de pers de 
mogelijkheid hebben de vergadering mee te volgen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 om de gemeenteraad van 30 
november 2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.

2. Besluit van de burgemeester dd. 4 november 2020 met verbod op activiteiten en evenementen 
voor verenigingen, scholen en instellingen. Bekrachtiging.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om op lokaal vlak bijkomende veiligheidsmaatregelen te 
nemen; dat bijkomende maatregelen nodig zijn gezien de recente heropflakkering van het corona-virus;
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Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 4 november 2020 met het verbod op de organisatie van alle 
activiteiten en evenementen door verenigingen, scholen en instellingen tot en met 3 januari 2021 op het 
grondgebied van de stad.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 4 november 2020 met het verbod op de 
organisatie van alle activiteiten en evenementen door verenigingen, scholen en instellingen tot en met 3 
januari 2021 op het grondgebied van de stad.

3. TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 11 december 
2020.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 11 december 
2020, waarin de agenda werd meegedeeld; 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT :eenparig
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van TMVW ov van 11 december 2020 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cf. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cf. artikel 432 DLB )
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia

Artikel 2.
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Danny Lauweryns of plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, raadslid Mathieu De Cock op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov, vastgesteld op 11 december 2020, 
te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene 
vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
 hetzij per elektronische post, 20201211BAVTMVW@farys.be, 
gestuurd worden.

4. IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 1 december 2020.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale voor crematoriumbeheer IGS Westlede;
Gelet op de mail dd. 19 oktober 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IGS Westlede op dinsdag 1 december 2020 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering op 2 juni 2020
2. Activiteiten en strategie 2021
3. Begroting 2021
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 1 december 2020 
goed.
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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.

5. IVLA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 17 december 2020.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale IVLA;
Gelet op de statuten van IVLA;
Gelet op de uitnodigingsbrief dd. 23 oktober 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan 
de buitengewone algemene vergadering van IVLA. op 17 december 2020 met als agenda:
Vergadering 19.00u:

1. Beleidsnota IVLA 2021
2. Begroting IVLA 2021
3. Code van goed bestuur IVLA
4. Varia

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 17 december 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 IVLA van op de hoogte.

6. SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 16 december 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. 20 oktober 2020, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
vergadering van SOLVA op woensdag 16 december 2020 met als agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden ( 
indien noodzakelijk)

2. Samenstelling van het bureau
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze 

bestuursorganen
5. Toetreding bij SOLVA:

a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland
b. Projectenvereniging VARIANT

6. Toetreding SOLVA bij Poolstok
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste Algemene 

Vergadering
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 16 december 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.
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Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er SOLVA van op de hoogte.

7. ERSV Oost-Vlaanderen vzw. Ontbinding.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen stopgezet werd per 1 augustus 2020;
Overwegende dat de vzw ERSV, als provinciale vzw en overkoepelend juridisch vehikel van 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Waas & Dender, wordt vereffend in juni 2021, 
zoals besloten op de Raad van Bestuur van het ERSV van 4 juni 2020; 
Overwegende dat de Algemene vergadering van de VZW ERSV gepland op 7 december 2020 zal 
besluiten om over te gaan tot vereffening en ontbinding van de VZW ERSV;
Overwegende dat elk aangesloten lokaal bestuur zich akkoord dient te verklaren met de ontbinding en 
vereffening van de VZW ERSV, voorafgaand aan de Algemene vergadering van de VZW ERSV van 7 
december 2020. Hierbij verwijzen we naar de brief vanuit de provincie van 9 oktober 2020:
Overwegende dat de integratie van het Streekoverleg en SOLVA zich sinds 1 januari 2019 manifesteerde 
in de regiowerking via de installatie van structurele overlegorganen (Regionetwerken Mobiliteit, Werk & 
Economie, Klimaat, RO, Overleg Algemeen Directeurs, Burgemeesters, Stakeholders, regiocongres, …) 
en een regionaal aanbod van projecten (Autodelen, Mobipunten, De Bouwdoos, Meerdoeners, IOED, …); 
Overwegende dat de RVB van Solva van 1 september 2020 zich akkoord heeft verklaard met volgende 
voorwaarden gesteld door de RVB van het ERSV:
1. De restmiddelen die de vzw ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking heeft bij de vereffening 

(verdeeld onder de twee regio’s blijkens de zgn. cumultabel) worden toegewezen aan :
 de intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio’s actief zijn (Solva, Interwaas en 

DDS) voor wat de Vlaamse en gemeentelijke inbreng geweest is;
 aan de POM voor wat de provinciale inbreng geweest is.

2. Deze middelen dienen blijvend besteed te worden aan de verdere socio-economische 
streekontwikkeling van de regio, waarbij acties en projecten kunnen ontwikkeld worden ter 
stimulering van zowel de economische- als de tewerkstellingssituatie van de regio.

3. Binnen beide regio’s zal er een verdere actieve betrokkenheid en inspraak blijven bestaan bij de 
besteding van deze middelen, voor zowel de lokale besturen als voor de sociale partners;

4. De personeelsleden die momenteel nog in dienst zijn bij de vzw ERSV zullen bij de vereffening 
overgenomen worden door de respectievelijke intercommunales in de regio’s, overeenkomstig de 
bepalingen in de CAO 32bis (overgang van onderneming krachtens overeenkomst).

Overwegende dat het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt met het 
grondgebied van SOLVA (met uitzondering van Gavere) en ook de 21 steden en gemeenten met ruim 
431.628 inwoners in Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt; 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de vraag om akkoord te gaan met de ontbinding en vereffening van de vzw ERSV Oost-
Vlaanderen.
Besluit: eenparig
Enig artikel: Akkoord te gaan om de VZW ERSV Oost-Vlaanderen te vereffenen en te ontbinden en 
akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld door de RVB van de VZW ERSV.

8. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Vervanging bestuurder en 
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aandeelhouder is van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen;
Gelet op de gecoördineerde statuten van de SHM Vlaamse Ardennen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29 april 2019 waarbij raadslid Danny Lauweryns werd 
voorgedragen als lid van de raad van bestuur en Mathieu Mas als vertegenwoordiger van de stad in de 
algemene vergadering van de huisvestingsmaatschappij;
Gelet op de mail dd. 19 november 2020 van raadslid Danny Lauweryns, waarbij hij zijn ontslag indient 
als lid van de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij met ingang van 1 januari 2021;
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Gelet op de mail dd. 19 november 2020 van schepen Mathieu Mas, waarbij hij zijn ontslag indient als 
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de huisvestingsmaatschappij met ingang 
van 1 januari 2021;
Overwegende dat beide moeten vervangen worden;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Schepen Mathieu Mas wordt voorgedragen als bestuurder van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen tot het einde van de legislatuur 2019-2024 in vervanging 
van ontslagnemend bestuurder Danny Lauweryns.
Artikel 2. Raadslid Danny Lauweryns wordt tot het einde van de legislatuur 2019-2024 aangeduid als 
vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in vervanging van ontslagnemend vertegenwoordiger 
Mathieu Mas.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen van op de hoogte.

9. Regiovorming in Vlaanderen. Advies.

De gemeenteraad;
Gelet op het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 waarin bepaald werd dat werk zou worden gemaakt van 
regiovorming die van onderuit en opgebouwd zal worden door de lokale besturen;
Gelet op de nota aan de Vlaamse Regering dd. 09.10.2020, uitgaande van de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke kansen, die aangeeft hoe verder uitvoering 
zal gegeven worden aan de regiovorming;
Overwegende dat de regiovorming tot doel heeft meer coherentie te brengen in de veelheid aan 
intermediaire structuren en toe te werken naar referentieregio’s binnen dewelke alle vormen van 
intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden;
Overwegende dat om de regiovorming te concretiseren aan de gouverneurs de opdracht werd gegeven de 
lokale gesprekken over de regioafbakening te faciliteren en tegen eind 2020 een advies te formuleren over 
de afbakening van de referentieregio’s;
Overwegende dat er nog geen gevalideerde afbakening voorligt maar er zich op heden een dertiental 
regio’s aftekenen;
Gelet op de vraag van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, dd. 05.11.2020;
Besluit:  met 22 stemmen voor en 8 onthoudingen.
Artikel 1. De gemeenteraad brengt gemotiveerd advies, zoals geviseerd als bijlage, uit aan de 
provinciegouverneur.
Artikel 2. Het advies als bijlage wordt geviseerd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Stemden voor: 22: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
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, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Kathy De 
Rycke en Boris Labie) en Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
Onthielden zich: 8: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud 
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + SP.A (2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

Het dossier wordt uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

11. Kosteloze grondafstand perceel grond Kabienstraat. Vaststellen voorwaarden.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat een aanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor 
de bouw van woningen t.h.v. Heurnestraat , grenzend aan de Kabienstraat;
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Overwegende dat de stad toen een gunstig advies uitbracht; dat een buurtbewoner beroep indiende bij de 
Bestendige Deputatie; 
Overwegende dat de vergunning werd geweigerd omwille van een procedurefout;
Gelet op de nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning; dat hierbij maximaal 
rekening werd gehouden met de bezwaren van de beroepsindiener;
Overwegende dat n.a.v. de nieuwe aanvraag een openbaar onderzoek plaats vond van 14 september 2020 
t.e.m. 13 oktober 2020; dat 1 bezwaarschrift werd ingediend;
Overwegende dat het bezwaar geen betrekking heeft op het wijzigen van de rooilijn maar van 
stedenbouwkundige aard is;
Overwegende dat in deze omgevingsaanvraag door de aanvrager een strook grond ter hoogte van de 
Kabienstraat, kadastraal gelegen 9° afdeling, Sectie A, nr. 683 D met een oppervlakte van ± 30,31 m²,  
kosteloos wordt afgestaan aan de stad volgens het ontworpen rooilijnplan  en in het kader van de realisatie 
van het nieuwbouwproject;
Gelet op het inplantingsplan;
Overwegende dat deze grondafstand als volgt wordt gemotiveerd: ‘Deze teruggetrokken inplanting met 
bijkomende groenzone t.o.v. de nieuwe rooilijn, geeft de Kabienstraat méér ‘licht en lucht’, verbetert de 
mobiliteit voor haar gebruikers en betekent een meerwaarde voor de omgeving’;
Overwegende dat de Kabienstraat momenteel een zeer smalle doodlopende straat is die toegang geeft tot 
een 7-tal woningen;
Overwegende dat de straat zeer smal is voor  huisvuilwagens of andere occasioneel vrachtverkeer; dat de 
straat ook niet volledig haaks ligt op de Heurnestraat waardoor men, komende van Eine, een deel op het 
andere rijvak moet rijden om te kunnen inslaan;
Overwegende dat extra ruimte aan het begin van de straat daarom wel wenselijk zou zijn; dat het inrijden 
zou vergemakkelijken en bij het uitrijden zou er een grotere zichtbaarheid zijn;
Overwegende dat deze strook door de afstanddoener zal aangeplant worden maar kan op termijn ook 
gebruikt worden om de rijbaan een beetje te verbreden; dat de beplanting na overdracht moet 
onderhouden worden door de stad;
Overwegende dat de overdracht van de grond kosteloos dient te gebeuren, dat alle kosten i.v.m.  de 
overdracht ten laste zijn van de aanvrager; 
Besluit: eenparig
Artikel 1. De kosteloze grondafstand, met het oog op het inlijven in het openbaar domein, van het  perceel 
grond gelegen Kabienstraat, kadastraal gekend 9 afdeling ,sectie A, nr. 683 D met een oppervlakte van  ± 
30,31 m²,  wordt goedgekeurd volgens bijgevoegd plan.
Artikel 2. De grondoverdracht is kosteloos voor de stad; alle bijhorende kosten worden gedragen door de 
afstanddoener.
Artikel 3. De afstanddoener stelt een notaris aan voor het opmaken van de akte gratis grondoverdracht en 
draagt alle kosten hieraan verbonden.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze 
beslissing.

12. Aanleg nutsleidingen Sompelstraat -Sompelplein: vervangen van de openbare verlichting en 
aanpassen van het openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet.

De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de wegeniswerken in de Sompelstraat en Sompelplein de openbare 
verlichting dient aangepast en het openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet ondergronds worden 
geplaatst;
Overwegende dat de openbare verlichting wordt aangepast volgens de beleidslijnen van het 
regiomasterplan;
Gelet op de offerte van Fluvius met een totale raming van € 42.817,86 (vrij van btw) waarvan
 € 6.367,04 (btw verlegd) voor het vervangen van de openbare verlichting en € 36.450,82 (vrij van btw) 
voor het aanpassen van het laagspanningsnet;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het vervangen van de openbare verlichting wordt geregeld via de beheersoverdracht 
inzake verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 
november 2019;
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Overwegende dat de uitgave voor het aanpassen van het laagspanningsnet  voorzien is in de 
meerjarenplanning 2020-2025; in het investeringsbudget van 2021 op budgetcode GBB-BIA 0640-00 
2289007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,1°  ii;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het dossier Sompelstraat – Sompelplein : vervangen van de 
openbare verlichting en aanpassen openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet met een totale raming 
van € 42.817,86 (vrij van btw) waarvan € 6.367,04 (btw verlegd) voor het vervangen van de openbare 
verlichting en € 36.450,82 (vrij van btw) voor het aanpassen van het laagspanningsnet.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

13. Liedtskasteel - restauratie. Goedkeuren van het aangepast ontwerp. Bekrachtigen van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 oktober 2020.  

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2016 houdende goedkeuring van het ontwerp voor 
de opdracht “Liedtskasteel-restauratie”, opgemaakt door het architectenbureau Juxta (voorheen Van 
Acker en Partners), voor een geraamd totaalbedrag van € 1.941.753,78 (exclusief btw) en met een 
stadsaandeel van € 802.038,21;
Overwegende dat op 29 september 2020 het definitief beheersplan voor het Liedtskasteel en –park werd 
ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed; dat dit beheersplan nodig was vooraleer het ontwerp in 
te dienen ten einde de restauratiepremie te verkrijgen;
Gelet op het door het architectenbureau Juxta (voorheen Van Acker en Partners) aangepaste ontwerp voor 
de opdracht “Liedtskasteel-restauratie”;
Overwegende dat de initiële raming werd aangepast aan de ABEX-index en de subsidieerbare en niet-
subsidieerbare posten;
Gelet op de raming met een totaalbedrag van € 2.326.262,59 (exclusief btw), als volgt onderverdeeld:

Kostprijs Subsidieerbaar 60% Niet-subsidieerbaar Stadsaandel
Architectuur
Elektrische inst.
HVAC
Sanitair

€ 2.105.779,04
€ 66.992,69
€ 131.578,72
€ 21.912,14

€ 1.414.511,90
€ 1.884,07
€ 0,00
€ 0,00

€ 691.267,13
€ 65.108,62
€ 131.578,72
€ 21.912,14

€ 1.257.071,89
€ 65.8612,25
€ 131.578,72
€ 21.912,14 

Totaal € 2.326.262,59 € 1.416.395,97 € 909.866,61 € 1.476.425,00
BTW  € 488.515,14 € 297.443,15 € 191.071,99 € 310.049,25 
Algemeen totaal € 2.814.777,73  € 1.713.839,12 € 1.100.938,60 € 1.786.474,25

Overwegende dat op 18 september 2020 de wijziging inzake de procedures voor de financiering van 
onroerend erfgoed door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd en dat de inwerkingtreding voorzien is 
vanaf 01 december 2020;
Overwegende dat het aangewezen is om het ontwerp bij het Agentschap Onroerend Erfgoed in te dienen 
vóór de inwerkingtreding van de hierboven vermelde wijziging; dat gezien het dringend karakter het 
ontwerp reeds ter goedkeuring werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 26 
oktober 2020, te bekrachtigen door de gemeenteraad;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 oktober 2020 houdende 
goedkeuring van het bestek en de raming, ten bedrage van € 2.326.262,59 (exclusief btw), voor de 
opdracht “Liedtskasteel-restauratie”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het meerjarenplan na het 
verkrijgen van het Ministerieel Besluit waarbij de restauratiepremie wordt goedgekeurd;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
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 18 stemmen voor, en 12 onthoudingen
Artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 oktober 2020 houdende 
goedkeuring van het bestek en de raming, ten bedrage van € 2.326.262,59 (exclusief btw), voor de 
opdracht “Liedtskasteel-restauratie”, wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Het stadsaandeel in de werken wordt voorlopig bepaald op € 1.476.425 (exclusief btw).
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.
Artikel 4: Een subsidie wordt aangevraagd bij de subsidiërende instantie, met name het Agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.
Artikel 5: De nodige kredieten voor de restauratiewerken worden voorzien in het meerjarenplan na het 
verkrijgen van het Ministerieel Besluit waarbij de restauratiepremie wordt goedgekeurd.
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 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

Stemden voor: 18: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
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, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, 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) en Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)

14. Sint-Vedastuskerk Nederename. Bekrachtigen van de beslissing van het schepencollege dd° 
03/11/2020 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 23/10/2020 
houdende herstellen, vernieuwen en uitbreiden van de externe en interne bliksembeveiliging.

De gemeenteraad,
Gelet op het verslag van bvba Heleblitz dd° 12 december 2019  houdende het periodiek nazicht van de 
bliksembeveiliging van de Sint-Vedastuskerk te Nederename;
Overwegende dat uit bovengenoemd verslag blijkt dat het dringend noodzakelijk is dat de externe 
bliksembeveiling hersteld en vernieuwd wordt en dat de interne bliksembeveiliging wordt uitgebreid;
Gelet op de door  bvba Heleblitz ingediende offerte ten bedrage van € 5.169,60 excl btw meerbepaald: 
-) externe bliksembeveiling :  €  3.674,60 excl btw;
-) interne bliksembebeiliging : € 1.495,00 excl btw; 
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename van 23 oktober 2020 houdende 
gunning ten bedrage van € 5.169,60 excl btw  aan BVBA Heleblitz , Vissersstraat 21B te 8340 Damme;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 november 2020 houdende 
gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename van 23 oktober 2020;
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Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename niet over de nodige middelen beschikt 
zodanig dat de stad bovengenoemde investering dient te financiëren;
Overwegende dat ter betaling van deze uitgave voldoende kredieten beschikbaar zijn in het meerjarenplan 
2020 – 2025,  op het investeringsbudget van 2020, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 november 2020 houdende 
gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename van 23 oktober  2020 
houdende gunning ten bedrage van € 5.169,60 excl btw aan bvba Heleblitz, Vissersstraat 21B te 8340 
Damme met betrekking tot het herstellen en vernieuwen van de externe bliksembeveiliging en uitbreiden 
van de interne bliksembeveiliging van de Sint-Vedastuskerk te Nederename wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Deze uitgave wordt verrekend op het investeringsbudget van 2020 van het meerjarenplan 2020 
- 2025, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000.

15. Sint-Amanduskerk te Leupegem. Bekrachtigen van de beslissing van het schepencollege dd° 
19/10/2020 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 19/06/2020 
houdende vernieuwen van de externe bliksembeveiliging. 

De gemeenteraad,
Overwegende dat het uit veiligheidsredenen noodzakelijk is dat de externe bliksembeveiling van de Sint-
Amanduskerk te Leupegem hersteld en vernieuwd wordt;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem van 19 juni 2020 houdende gunning 
ten bedrage van € 2.111,50 excl. btw aan BVBA Heleblitz, Vissersstraat 21B te 8340 Damme;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2020 houdende 
gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem van 19 juni 2020; 
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem niet over de nodige middelen beschikt zodanig 
dat de stad bovengenoemde investering dient te financiëren;
Overwegende dat ter betaling van deze uitgave voldoende kredieten beschikbaar zijn in het meerjarenplan 
2020 – 2025,  op het investeringsbudget van 2020, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen  van 19 oktober 2020  houdende 
gunstig adviseren van de beslissing van de  kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem van 19 juni 2020 
houdende gunning ten bedrage van € 2.111,50 excl. btw aan BVBA Heleblitz, Vissersstraat 21B te 8340 
Damme met betrekking tot het vernieuwen van de externe bliksembeveiliging van de Sint-Amanduskerk 
te  Leupegem wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Deze uitgave wordt verrekend op het investeringsbudget van 2020 van het meerjarenplan 2020 
- 2025, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000.

16. Private verkaveling Rekkemstraat. Goedkeuren van het rooilijnplan en uitrusting 
gemeenteweg.

De gemeenteraad,
Gelet op de ingediende aanvraag voor het verkavelen van het perceel grond gelegen t.h.v. Rekkemstraat 
12 – kadastraal gekend onder 4° afdeling, sectie A,  nrs. 81 f2, 82d, 81 g2;
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvond van 15 juli 2020 t.e.m. 8 augustus 2020 ; dat er één 
bezwaar werd ingediend; 
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Overwegende dat in het kader van deze verkaveling een bestek nopens de weg- en rioleringswerken en de 
groenaanleg werd opgemaakt door Studiebureau Buyens, Meersstraat 174, 9070 Destelbergen;  dat de 
kostprijs geraamd wordt op € 172.997,75 (excl. btw) of  € 209.327,28 (incl. btw);
Gelet op het rooilijnplan, met aanduiding van de ligging en de breedte van de gemeenteweg(en), gelegen 
binnen de voormelde verkaveling;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van decreet van 03 mei 2019 houdende gemeentewegen bij de 
aanleg van de gemeenteweg rekening wordt gehouden met de volgende principes:
-De aanleg van de gemeenteweg staat ten dienste van het algemeen belang.
-De nieuwe wegenis sluit haaks aan op de Rekkemstraat zodat er een goede zichtbaarheid is bij het 
uitrijden van de verkaveling. Dit komt ook  de verkeersveiligheid ten goede. Ter hoogte van de 
Rekkemstraat is een verhoogde boordsteen voorzien waardoor het in- in en uitrijden uit de 
ontsluitingsweg sterk vertraagd wordt. 
-Het betreft een kleine verkaveling waarbij geopteerd werd voor gemengd verkeer. Door alles op gelijk 
niveau aan te leggen zijn er ook geen obstakels voor fietsers en voetgangers. De wegenis wordt plaatselijk 
versmald tot 4 m om de snelheid laag te houden. Ter hoogte van de kruispunten is wel een verbreding 
voorzien zodat daar kruisend verkeer mogelijk blijft;
Gelet op de ontwerpovereenkomst tussen de verkavelaar en de Stad Oudenaarde;
Overwegende dat door de verkavelaar  een financiële waarborg van 120 % van de waarde van de weg- en 
rioleringswerken en de aanleg van de nutsvoorzieningen dient gesteld vóór aanvang der werken;
Overwegende dat de gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden in het openbaar domein, in een 
latere fase worden overgedragen aan de Stad ; alle kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de 
verkavelaar;
Gelet op het decreet van 03 mei 2019 houdende gemeentewegen, inzonderheid artikel 12 § 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking op 01 september 2009 en latere 
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 31;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
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 18 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 9 onthoudingen
Artikel 1. Het rooilijnplan en het ontwerp met betrekking tot de uitrusting van de gemeenteweg zoals 
voorzien in het verkavelingsontwerp, voor het verkavelen van het perceel grond gelegen t.h.v. 
Rekkemstraat 12 – kadastraal gekend onder 4° afdeling, sectie A, nrs. 81 f2, 82d, 81 g2 worden 
goedgekeurd
Artikel 2. De ontwerpovereenkomst tussen de stad en de verkavelaar wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het 
dossier.

Stemden voor: 18: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
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, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche)
Stemden tegen: 3: N-VA (Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke en Boris Labie)
Onthielden zich: 9: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud 
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + SP.A (2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) en Vlaams 
Belang (1: Vincent Thomaes)

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

17. Gemeentelijke saneringsbijdrage

De Gemeenteraad, 
Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de 
drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater. 
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De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een 
overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband;
Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de 
saneringsplicht te voldoen;
Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het 
door hem geproduceerde afvalwater;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2019 waarbij de retributie op de gemeentelijke 
saneringsbijdrage voor 2020 werd goedgekeurd;
Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te 
bepalen 
Overwegende dat, net zoals vorige jaren, zowel voor de gemeentelijke saneringsbijdrage als voor de 
gemeentelijke saneringsvergoeding voor 2021 een coëfficiënt wordt toegepast op basis van de huidige 
gemeentelijke saneringsbijdrage, respectievelijk vergoeding, ten opzichte van de huidige 
bovengemeentelijke tariefstructuur, waarin vermoedelijk een indexatie van toepassing zal zijn; 
Overwegende dat voor de grootverbruikers het huidige plafond zoals vorige jaren geïndexeerd wordt met 
2 %;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 330;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 41;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2021 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage 
bepaald op :

- Huishoudelijk :
Basistarief : 1,1118
Comforttarief : 1,1118

- Niet-huishoudelijk : 1,1118
Voor de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt de coëfficiënt bepaald op :

- Huishoudelijk :
Basistarief : 0,6453
Comforttarief : 0,6453

- Niet-huishoudelijk : 0,6453.
De uiteindelijke gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2021 bepaald worden op 
basis van voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse 
Regering.
Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum € 64.200,00 (excl. 
btw) bedragen.
Artikel 3: Onderhavig reglement betreft aanslagjaar 2021 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.

18. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties, addendum aanslagjaar 2020

De Gemeenteraad, 
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 waarbij een belasting werd geheven op 
logiesvertrekkende exploitaties;
Overwegende dat het Coronavirus een grote impact heeft op de werking en leefbaarheid van de 
Oudenaardse horecazaken. Ook de logies werden geconfronteerd met een gedeeltelijke of volledige 
sluiting gedurende de lockdown tussen 13 maart en 3 juni;
Overwegende dat het afgelasten van evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen, Retro Ronde, … en 
het pas opnieuw openen van de grenzen op 15 juni 2020 voor reizen vanuit de Europese Unie, voor een 
grote terugval van boekingen zorgde, ook na de heropening;
Gelet op het feit dat veel vakantiewoningen niet hun volledige capaciteit konden benutten wegens de 
beperking van het aantal personen per bubbel;
Overwegende dat de 2de Corona golf in volle gang is, waardoor de nieuwe maatregelen en de impact op 
de toeristische sector de komende maanden zullen aanhouden en de maatregelen misschien nog zullen 
verstrengen;
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Overwegende dat het stadsbestuur al een aantal principiële beslissingen nam ter ondersteuning van de 
horeca, wordt voorgesteld om geen belasting te heffen op logiesverstrekkende exploitaties voor het 
aanslagjaar 2020 en zo de logies de nodige zuurstof te geven om de economische impact van de 
pandemie te helpen overleven;
Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 oktober 2020 met betrekking tot 
het voorstel voor het niet innen van de belasting op logiesverstrekkende exploitaties voor het aanslagjaar 
2020;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 330;
Gelet op de financiële toestand van de stad; 
Besluit: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad verleent voor het aanslagjaar 2020 volledige vrijstelling aan de 
belastingplichtigen van de belasting op logiesverstrekkende exploitaties.
Artikel 2: Dit addendum heeft betrekking op het aanslagjaar 2020 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 PERSONEEL

19. Verhoging maaltijdcheques.

De gemeenteraad,
Gelet op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad dd. 07.07.2003 met betrekking tot de toekenning 
van maaltijdcheques;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 29.09.2003 en 26.10.2009 waarbij de maaltijdcheques 
werden verhoogd;
Gelet op het sectoraal akkoord VIA5 en meer bepaald de bepalingen hierin omtrent de 
koopkrachtverhoging en verhoging maaltijdcheques voor de personeelsleden in 2020;
Gelet op hoofdstuk VI, afdeling 1, artikel 159 van de rechtspositieregeling met betrekking tot de 
maaltijdcheques;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité dd. 12.10.2020;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Artikel 1 van de beslissing van gemeenteraad dd. 07.07.2003 en latere wijzigingen wordt 
aangepast door de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.11.2020 als volgt:
Met ingang van 01 september 2020 worden aan de statutaire en contractuele personeelsleden (met 
uitzondering van de mandatarissen, het gesubsidieerd personeel van het onderwijs en de jobstudenten) 
maaltijdcheques toegekend ten belope van 8,00 euro per cheque, waarvan de tussenkomst van de 
werkgever 6,91 euro bedraagt en de tussenkomst van de werknemer 1,09 euro bedraagt.
De bijdrage van de werknemer zal maandelijks van het nettoloon worden afgetrokken.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

20. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2020-2021.

De Gemeenteraad, 
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds 
kunstonderwijs, domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans en latere wijzigingen en de 
desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992, betreffende de verdeling van 
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de 
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, na wijziging;
Gelet op de onderwijsdecreten; 
Gelet op het gemeentedecreet, na wijziging; 
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie dd. 19.10.2020;
Gelet op het advies van het Overlegcomité;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1. De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans worden voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
Artikel 2. De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3. Ze zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van 
Onderwijs.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

21. Uitbetaling subsidies sociale zaken.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de coronacrisis heeft ingehakt op het socio-culturele leven en de lokale verenigingen 
hun activiteiten moesten annuleren waardoor ze de inkomsten waarop ze rekenden niet konden boeken.
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 19 oktober 2020 om de subsidies van de 
seniorenverenigingen te verdubbelen van € 10.000 naar € 20.000.
Overwegend dat de Vlaamse overheid een Coronasubsidie uitreikte ter ondersteuning van de socio-
culturele verenigingen ten bedrage van € 295.289,02 voor Oudenaarde;
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 gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De coronasubsidie aan de seniorenverenigingen wordt vastgesteld, zoals in bijlage in het 
gemeenteraadsdossier opgenomen.  Ze krijgen nogmaals hetzelfde bedrag als reeds werd betaald eerder 
dit jaar.  
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op de Corona-actie 83 ACT-83/0909-
01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
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: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 
betaalbaarstelling.

SECRETARIAAT - NOTULEN

22. Goedkeuring notulen gemeenteraad 26 oktober 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 26 oktober 2020 goedgekeurd.

DOSSIERS BIJ HOOGDRINGENDHEID TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

BESTUUR CULTUUR

hhttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12534
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
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23. Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten - herneming.

De Gemeenteraad,
Gelet op de Cultuurpactwetgeving van 16/07/1973;
Gelet op het Strategisch Meerjarenplan 2020/2025 van Stad & OCMW Oudenaarde , GBB-CULT / 0739-
02 / 6493000: financiële ondersteuning van culturele verenigingen via subsidies te verdelen volgens een 
vaststaand reglement;
Gelet op het subsidiereglement voor (socio-)culturele verenigingen en projecten goedgekeurd in de 
Gemeenteraad van 30/06/2014;
Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen van 13/07/20 houdende de verdeling 
van de middelen uit het Vlaamse Noodfonds Corona 2020 voor Jeugd, Sport en Cultuur;
Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen van 31/08/20 houdende de verdeling 
van de middelen uit het Vlaamse Noodfonds Corona in het bijzonder voor (socio-) culturele verenigingen, 
samen met de uitbreiding op vlak van ondersteuning van de doelgroep, door het toevoegen van een 
criterium aan het subsidiereglement voor (socio-)culturele projecten, met name een stimulans om, 
ondanks corona, creatief te blijven inzetten op cultuurbeleving, gemeenschapsvorming en ontmoeting ;
Gelet op de beraadslagingen van de stedelijke cultuurraad van 09/09/20, over het principe van de 
verdeling van de middelen uit het Vlaams Noodfonds Corona  en van 14/10/20 over de concrete 
becijferde verdeling van deze middelen;
Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 09/11/20, houdende de 
goedkeuring van  de herneming met aanpassing aan het subsidiereglement voor (socio-)culturele 
verenigingen en projecten, met name het invoeren van een bijkomend criterium ter aanbeveling voor de 
beoordeling van de toekenning van projectsubsidie, met als doel het stimuleren van creativiteit voor het 
inzetten op cultuurbeleving, gemeenschapsvorming en ontmoeting in tijden van Corona (Artikel 7.);
Overwegende dat er een actualisering nodig was bij de verplichting om de medewerking van de stad 
Oudenaarde te vermelden op alle promotiemateriaal, door de toevoeging van het begrip digitaal (Artikel 
7.)
Besluit: eenparig
Subsidiereglement voor (socio-) culturele verenigingen en (socio-) culturele projecten
Artikel 1: grondslag 
Dit subsidiereglement kadert in de organisatie van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. 
Dit subsidiereglement regelt de toekenning van drie soorten van subsidies, als volgt gemotiveerd :

- de basissubsidie geldt als een morele erkenning door het stadsbestuur voor elke (socio-) culturele 
vereniging die actief is in Oudenaarde;

- de werkingssubsidie wordt uitgevoerd via een puntensysteem en huldigt het principe: wie werkt, 
wordt beloond; 

- de projectsubsidie wil initiatief, vernieuwing en samenwerking stimuleren door een financieel 
steuntje in de rug te geven aan bijzondere en vernieuwende (socio-) culturele projecten. 

Artikel 2: beperkingen
De toekenning van deze subsidies gebeurt slechts binnen de perken van de daartoe door de Gemeenteraad 
goedgekeurde kredieten. 
Artikel 3: wie kan een subsidieaanvraag indienen? 
Enkel erkende (socio-) culturele verenigingen komen in aanmerking voor basissubsidies en 
werkingssubsidies. Projectsubsidies kunnen daarentegen worden aangevraagd door iedereen: erkende, 
niet erkende, feitelijke en tijdelijke (socio-) culturele verenigingen maar ook individuen kunnen een 
aanvraag indienen. 
Artikel 4: de erkenning
4.1 Algemeen 
Alvorens aanspraak te kunnen maken op subsidiëring, moet een vereniging erkend worden als 
(socio-) culturele vereniging door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de 
Cultuurraad. 
4.2 Erkenningsvoorwaarden 
Om erkend te worden moet de vereniging ten minste één werkjaar actief zijn als (socio-) culturele 
vereniging en dit volgens de onderstaande voorwaarden: 

- zich hoofdzakelijk richten naar de Oudenaardse bevolking;
- zich hoofdzakelijk richten naar volwassenen;
- de zetel of het secretariaat in Oudenaarde hebben;
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- een regelmatige werking uitbouwen door het organiseren van publieks- of  groepsgerichte 
activiteiten in de vrije tijd;

- de controle van de stad over de gegevens vermeld in de aanvraag aanvaarden;
- geen commerciële, handels- of winstdoeleinden nastreven;
- geen partijpolitieke vereniging zijn;
- geen subsidie via een ander stadsreglement ontvangen;
- geen subsidie op naam ontvangen (zulks kan wel voor een projectsubsidie, zie artikel 7);
- het Nederlandstalige culturele leven bevorderen o.m. bij de eigen leden;
- actief zijn in ten minste één van volgende culturele gebieden: muziek, toneel, dans, taal,  

volkskunst, beeldende kunst (waaronder ook video, film en nieuwe media), architectuur,  
volwassenenvorming, literatuur, erfgoed, … 

Een werkjaar beslaat de periode tussen 1 september en 31 augustus. 
4.3 Duur van de erkenning 
De erkenning blijft gelden zolang de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en jaarlijks een 
werkingsverslag indient. 
4.4 Einde van de erkenning 
Er komt een einde aan de erkenning als (socio-) culturele vereniging, indien de vereniging opzettelijk 
foutieve informatie doorgeeft. Wanneer de erkenning ten einde loopt, zal de vereniging hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld worden door het stadsbestuur.
Artikel 5: basissubsidie 
De door de stad erkende verenigingen hebben automatisch recht op een basissubsidie. Deze krijgen ze 
zonder verdere voorwaarden vanaf het werkjaar van de erkenning. Een werkjaar beslaat de periode tussen 
1 september en 31 augustus.
Het totaal van de basissubsidie bedraagt 25 % van het totale subsidiebedrag bedoeld in 
artikel 2. 
Het bedrag van de basissubsidie per vereniging wordt als volgt berekend: het totaal bedrag aan 
basissubsidie vastgelegd door de gemeenteraad gedeeld door het aantal erkende verenigingen. 
Artikel 6 : werkingssubsidie
In tegenstelling tot de basissubsidie die automatisch aan alle erkende verenigingen wordt toegekend, moet 
een werkingssubsidie expliciet aangevraagd worden. Alleen erkende verenigingen kunnen een 
werkingssubsidie aanvragen. 
Het totaal van de werkingssubsidie bedraagt 45% van het totale subsidiebedrag bedoeld in artikel 2. 
Deze toelage wordt via een puntensysteem verdeeld onder de aanvragende verenigingen op basis van de 
aangetoonde werking. 
6.1 Het puntensysteem
De werkingssubsidie die iedere (socio-)culturele vereniging ontvangt, is afhankelijk van het aantal 
behaalde punten door de vereniging. 
De waarde van een punt wordt berekend door het totale bedrag van de werkingstoelage te delen door het 
aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. 
De werkingssubsidie die een vereniging krijgt wordt als volgt berekend: het aantal punten dat de 
vereniging behaalde vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. 
De subsidies worden toegekend voor het kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van de 
activiteiten die gepresteerd werden tijdens het werkjaar. Een werkjaar beslaat de periode tussen 1 
september en 31 augustus.
6.2 Activiteiten die punten opleveren voor de werkingssubsidie
Een vereniging kan volgende puntenscores behalen door de organisatie van:  
- leesclub van minimum 10 personen, met 5 sessies per jaar, 5 te lezen boeken per jaar en een  

aanwezigheid van minimum 6 personen per sessie: 
4

- openstellen van het archief van een heemkundige kring op vaste dagen en uren, met een minimum van 
20 dagen en 40 uren per jaar:

3

- film-, dia- en videoreportages; 
- productie:
- loutere vertoning: 

4
1

- organisatie van een quiz, een opstelwedstrijd, een dictee, e.d., …: 3
- wandeling, fietstocht of bezoek van minimum 10 personen, telkens cultureel en educatief  begeleid: 2
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- voordracht, lezing, panelgesprek, discussie, sensibiliseringsactiviteiten/inhoudelijke vormingslessen 
e.d., … :

3

- (Praktische) vormingslessen die een cyclus vormen (vanaf 3 lessen) 4
- afzonderlijke (praktische) vormingslessen, per les: 1
- educatieve of culturele reis of excursie;  per dag: 3
- organisatie van een bezoek met de vereniging (minimum 5 personen) aan voorstelling, museum, 

tentoonstelling, bedrijf, e.d., …;
- in eigen stad:
- op verplaatsing: 

Indien hierbij een professionele gids wordt ingehuurd:
Komen niet in aanmerking: de wederzijdse bezoeken aan voorstellingen van zusterverenigingen uit de 
regio.

2
3
2

- publieke tentoonstelling uitgevoerd en verzorgd door de eigen vereniging;
minimum 4 dagen,  plus opbouw en afbraak;  inclusief vernissage:

20

- publieke voorstelling uitgevoerd en verzorgd door de eigen vereniging,
plus repetities, opbouw en afbraak; per voorstelling:

15

- Concert: 
- met eigen vertolkers,  plus repetities,  per uitvoering: 
- door derden: 

15
15

- muziekopleiding van jonge en nieuwe leden, per les (tot maximaal 15): 1
- routinerepetities van muziekverenigingen (fanfare, harmonie, koor, …); per repetitie maar met een 

maximum van 15:
1

- opluisteren van jubileum, huwelijk,  afscheid, begrafenis (niet de gewone kerkdiensten): 2
- algemene vergadering; niet meer dan 2 per jaar; per vergadering: 2
- bestuursvergadering; niet minder dan 3 per jaar; algemeen puntencijfer: 2
- deelname aan een wedstrijd/tornooi, bijvoorbeeld de Provinciale Klasseringstornooien, 

het Landjuweel.,…:
5

- deelname met de vereniging aan een socio-culturele activiteit georganiseerd door derden (vb. quiz, 
opstelwedstrijd, dictee,…):

1

- kadervorming voor bestuursleden (maximaal 4 punten): 2
- deelname met de vereniging aan een regio- of gewestactiviteit: 1
- gedrukte uitgave eigen aan Oudenaardse cultuur, zonder commerciële

bedoeling (min. 20 pagina’s):
20

- uitgave van een tijdschrift (op papier of elektronisch - geen dubbel gebruik met hoger vermelde 
uitgave), per pagina, A4, enkel eigen artikelen. (maximaal 15 punten): 

1

- vieren van een jubileum, vanaf 20 jaar en daarna om de 10jaar:                             20
- verzorgen van een voorstelling voor een andere vereniging: 8
- beheer van een eigen website: 3
- Verenigingen die hun activiteiten openstellen voor houders van een ok-pas (via convenant) 3
- Verenigingen die deelnemen aan de Oudenaardse cultuurmarkt 3
- organisatie van feesten, recepties, … mét culturele inbreng: 3

6.3 Bijkomende bepalingen m.b.t. de toepassing van het puntensysteem 
Indien meerdere activiteiten van een zelfde vereniging op dezelfde dag doorgaan, dan wordt slechts die 
activiteit met het hoogste aantal punten in aanmerking genomen.
De subsidies worden toegekend voor het kalenderjaar. De berekening gebeurt echter op basis van de 
activiteiten die gepresteerd werden tijdens het werkjaar.
6.4 Samenwerking
Bij duidelijke aanwijsbare samenwerking, krijgen de verscheidene organiserende partijen punten. De 
eigen inbreng van de organisatoren moet duidelijk aangetoond worden! Zoniet krijgt slechts één 
aanvrager punten, of bij onderling akkoord elk een evenredig deel.
Artikel 7 : projectsubsidie voor een (socio-) cultureel project
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Projectsubsidies kunnen worden aangevraagd door erkende, niet erkende, feitelijke en tijdelijke (socio-
)culturele verenigingen en individuen. Projectsubsidie wordt steeds vooraf aangevraagd. 
Onder een (socio-) cultureel project wordt het volgende verstaan: een geheel van activiteiten

- dat toegankelijk is voor het grote publiek;
- dat een vernieuwend element in zich draagt of de bekendmaking beoogt van het cultureel 

verleden of van het stedelijk patrimonium;  
- met een educatief element; 
- met uitstraling voor het (socio-) culturele leven in Oudenaarde.

Projecten die blijk geven van creativiteit in tijden van corona, die ondanks de omstandigheden inzetten op 
cultuurbeleving, gemeenschapsvorming en ontmoeting, krijgen een extra aanbeveling.
Het totaal van de projectsubsidies bedraagt  30% van het totale subsidiebedrag bedoeld in artikel 2. Dit 
bedrag wordt verdeeld onder het aantal aanvragers met die beperking dat een project niet meer dan 50 % 
van het totale bedrag voor projectsubsidie mag opstrijken. De toegekende projectsubsidie mag maximaal 
50% bedragen van de totale kost van het project. 
Indien het voorziene bedrag voor de  projectsubsidies niet helemaal opgebruikt wordt dan wordt het 
overschot bij de werkingssubsidie gevoegd. 
Voorwaarden waaraan uw (socio-) cultureel project ook nog moet voldoen: 

- Het project moet hoofdzakelijk plaatsvinden in Oudenaarde.
- De vermelding “Met de steun van de Stad Oudenaarde, Dienst Cultuur en Cultuurraad” op 

promotiemateriaal, digitaal zowel als drukwerk is verplicht.
- Een aanvrager kan slechts één project per werkjaar indienen.

Artikel 8 : Behandelende dienst en aanvraagprocedure
De cultuurdienst van de stad Oudenaarde behandelt de aanvraagdossiers. 
Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren voor erkenning, werkings- en projectsubsidies kunnen 
bekomen worden op de cultuurdienst. Deze formulieren kunnen ook gedownload worden via 
www.oudenaarde.be. Op verzoek worden zij toegezonden via e-mail. 
Alle aanvragen erkenning en werkingssubsidie dienen uiterlijk op 1 oktober de cultuurdienst te 
bereiken. 
Aanvragen projectsubsidie worden ten laatste ingediend: 

- op 1 april (voor projecten die plaatsvinden van 1 mei t.e.m. 31 oktober)
- op 1 oktober (voor projecten die plaatsvinden van 1 november t.e.m. 30 april)

Te laat ingediende aanvragen komen niet meer in aanmerking!
Om de kansen op een positieve beoordeling te vergroten, vult de aanvrager het betreffende 
aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Bij het aanvraagdossier moeten verder nog de volgende 
stukken worden gevoegd: 

- voor de basissubsidie: voeg een overzicht toe van de georganiseerde activiteiten van het voorbije 
werkjaar;

- voor de werkingssubsidie: elke activiteit die aangevinkt wordt op het aanvraagformulier moet 
gestaafd worden aan de hand van affiches, uitnodigingen, verslagen, persmap, artikels, … Voeg 
zeker ook dit bewijsmateriaal toe aan uw dossier en nummer het. 
In een bijkomende kolom op het aanvraagformulier vult u dan per activiteit het nummer van de 
bijhorende stavingdocumenten in. 

- voor de projectsubsidie: elke aanvraag moet de volgende informatie bevatten: 
 een uitvoerige omschrijving van het project: opzet, doelstellingen, planning of 

stappenplan, … ;
 gegevens van de organiserende vereniging: samenstelling, doel en reguliere werking 

(deze bepaling geldt alleen voor verenigingen);
 een begroting: overzicht inkomsten en uitgaven gegroepeerd per post, met vermelding 

van andere subsidiëring en sponsoring. 
 Desgewenst kan het project door de aanvrager worden voorgesteld en verdedigd voor een 

jury. De modaliteiten hierrond worden per subsidieronde bepaald en duidelijk 
gecommuniceerd.

Artikel 9 : beoordeling en beslissing 
Het Bestuur van de Cultuurraad treedt op als adviescommissie voor de toekenning van de drie soorten van 
subsidies.  
Het Bestuur van de Cultuurraad geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen dat 
uiteindelijk beslist over de uitbetaling van de drie soorten van subsidies. 

http://www.oudenaarde.be/
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9.1 Basis- en werkingssubsidie 
Nadat het Bestuur van de Cultuurraad alle gegevens uit de ingediende dossiers heeft verwerkt, brengt zij 
advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat beslist. Betrokkenen bij een aanvraag 
voor een basis- en/of werkingssubsidie worden gewraakt bij de beoordeling en beslissing van hun dossier. 
9.2 Projectsubsidies 
Opdat projecten vlot van start zouden kunnen gaan, deelt het College van Burgemeester en Schepenen 
haar beslissing over de projectsubsidies aan de projectaanvragers mee, ten laatste 1 maand na de uiterste 
indiendatum. Het College beslist over alle aanvragen nadat het Bestuur van de Cultuurraad hierover eerst 
advies heeft uitgebracht. 
Betrokkenen bij een aanvraag voor projectsubsidie worden gewraakt bij de beoordeling en beslissing 
inzake het eigen project.  
Artikel 10 : Uitbetaling 
De uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies gebeurt jaarlijks in december door storting van het 
volledige toegekende bedrag op het rekeningnummer dat de betrokkene aan de cultuurdienst heeft 
doorgegeven. 
De aanvrager van een projectsubsidie zal schriftelijk verslag uitbrengen bij de cultuurdienst over de 
afloop van het project en de eindafrekening. Bij vaststelling van ernstige wijzigingen aan het opzet, kan er 
beslist worden om de subsidie te verminderen volgens dezelfde beoordelings- en beslissingsprocedure als 
vermeld in artikel 9. 
Artikel 11 : Bijzondere bepalingen 
Wanneer er gegevens van de organisator wijzigen zoals adres,  rekeningnummer, bestuur, …. of wanneer 
de vereniging ophoudt te bestaan, moet het stadsbestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht 
worden. 
Artikel 12 : Inwerkingtreding 
Dit gewijzigde reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de Gemeenteraad van 
30/11/2020.

24. Tegemoetkoming Vlaams Noodfonds Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur; verhoging 
Subsidies op Naam van organisaties van culturele evenementen met bovenlokale uitstraling

De Gemeenteraad, 
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 13/07/20 houdende de goedkeuring 
van de verdeling van de middelen uit het Vlaams Noodfonds i.k.v. Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur 
onder de sectoren Jeugd, Sport, Cultuur en Evenementen (Feestcomités) in Oudenaarde;
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 31/08/20 houdende de goedkeuring 
van de verdeling van het “Deel Cultuur” uit het Vlaams Noodfonds i.k.v. Corona , zijnde de toevoeging 
aan het budget Werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen, samen met een verhoging, concreet 
een verdrievoudiging, van de subsidies op naam van de organisaties van culturele evenementen met 
bovenlokale uitstraling zijnde Museumnacht  Noxx in Ename, Sprookjesbos – Freinetschool de Vier 
Tuinen en Wereldsolidariteit Wereldfeest bij de Buren; 
Gelet op het resultaat van deze verhoging van de genoemde subsidies op naam, zijnde: Museumnacht 
Noxx in Ename, ontvangt 4.500 EUR i.p.v. 1.500 EUR, Sprookjesbos - Freinetschool de Vier Tuinen 
eveneens 4.500 EUR i.p.v. 1.500 EUR en Wereldsolidariteit Wereldfeest bij de Buren 3.000 EUR i.p.v. 
1.000 EUR;
Overwegende dat het budget voor subsidies op naam voorzien wordt op de Jaarbudgetrekening GBB-
CULT/0739-00/6493000 en VEILIGHEID-ACT-84/0739-02/6493000 via de Meerjarenplanaanpassing 2, 
2020 – 2025;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De Gemeenteraad keurt de gedeeltelijke aanwending van de middelen uit het Vlaams 
Noodfonds i.k.v. Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur, voor de verhoging van de subsidies op naam van 
de organisaties van culturele evenementen met bovenlokale uitstraling goed als volgt: Museumnacht 
Noxx in Ename 4.500 EUR, Sprookjesbos – Freinetschool de Vier Tuinen 4.500 EUR en 
Wereldsolidariteit Wereldfeest bij de Buren 3.000 EUR.
Artikel 2. Het budget voor deze subsidies op naam wordt voorzien op de Jaarbudgetrekening GBB-
CULT/0739-00/6493000 en VEILIGHEID-ACT-84/0739-02/6493000, via de Meerjarenplanaanpassing 
2,  2020-2025.

EVENEMENTEN
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25. Subsidiereglement feestcomités - addendum.

De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op de noodzaak van een reglementering van de uitkering van subsidies aan door het College van 
Burgemeester en Schepenen erkende feestcomités van de Stad Oudenaarde;
Gelet op het feit dat de toelagen verleend worden aan de feestcomités die in de deelgemeenten kermissen, 
ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de sociale contacten te 
bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren;
Gelet op het feit dat de toelagen enkel zullen worden uitgekeerd als de feestcomités voldoen aan de 
voorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement;
Gelet op het feit dat de toelage bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie;
Gelet op het feit dat ikv de covid-19 pandemie het Vlaamse Noodfonds een extra subsidie  heeft 
toegekend aan de diensten jeugd, sport, cultuur ten bedrage van € 295.000;
Gelet op het feit dat in het College van Burgemeester en Schepenen dd. 13/07/2020 beslist werd van dit 
bedrag een budget ter beschikking te stellen aan dienst evenementen met de bedoeling de basissubsidie 
tbv € 825 per feestcomité, met een max. van € 11.000 in totaal, eenmalig (werkjaar 2020) te verdubbelen;
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven;
Gelet op de wetgeving ter zake; 
Gelet op het feit dat de toelagen verrekend zullen worden op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-
FEEST/0710-00/6493000
BESLUIT: eenparig
Enig artikel. Onderstaand subsidiereglement feestcomités wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 3 
maart 2020. De toelagen worden verrekend op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-FEEST/0710-
00/6493000
Subsidiereglement feestcomités
Artikel 1
§1. Binnen het jaarlijks goedgekeurde budget en onder de hierna vermelde voorwaarden, wordt door het 
college van burgemeester en schepenen een tussenkomst verleend aan feestcomités die in de 
deelgemeenten kermissen, ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de 
sociale contacten te bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren.
§2. De subsidie wordt uitbetaald aan een feestcomité, zijnde een feitelijke vereniging of vzw, en erkend 
door het College van Burgmeester en Schepenen als feestcomité, bestaande uit minstens 3 personen die 
op een verschillend adres gedomicilieerd zijn. 
§3. De Stad Oudenaarde heeft per deelgemeente een feestcomité: Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne, 
Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde-centrum, Volkegem en Welden.
Artikel 2 
§1. De subsidie wordt uitbetaald aan het feestcomité naar aanleiding van de organisatie van kermissen, 
ontmoetingsmanifestaties en activiteiten tijdens een kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor 
subsidies moeten de activiteiten:

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

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

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

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

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

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

met een maximum van € 825 per comité. Deze toelage wordt toegekend indien wordt aangetoond 
dat in het lopende kalenderjaar gespreid over minstens 3 dagen, minstens 4 activiteiten ingericht 
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zullen worden die tevens voldoen aan de in §1 gestelde voorwaarden. In 2020 wordt dit bedrag 
eenmalig verdubbeld met de subsidie verkregen via het Vlaamse Noodfonds.

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

§3. Drank en eten voor verkoop bestemd, vervoerskosten, geschenken, standgeld en verbruik stroom voor 
foorkramen en retributies (o.a. tussenkomsten brandweer) komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 
Aankoop prijzen i.f.v. een wedstrijd, speelgoed voor de Sint,.. kan wel, mits duidelijke motivering in 
aanvraagdossier en terugbetaling gebeurt enkel na voorlegging van aankoopbewijs.
Artikel 3
De subsidies kunnen niet gecumuleerd worden met een andere toelage van de stad voor hetzelfde 
evenement, vb. feestcheques, cultuurcheques, ....
Artikel 4
§1. Voorwaarden voor het bekomen van de basissubsidie:

- De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat ten laatste op 31.03* van het 
lopende kalenderjaar gericht moet worden aan het stadsbestuur Oudenaarde, dienst toerisme en 
evenementen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Lieven Cnudde.
1.1. 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 ?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

2. Raadslid Elisabeth Meuleman.
2.1. 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.

Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen John 
Adam..

https://www.kortrijk.be/properenko
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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?

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met voorstel 11.1 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt 
beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

3. Raadslid Steven Bettens.
3.1. Vraag en voorstel 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.
De vraag en het voorstel worden beantwoord door schepen John Adam.

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.
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“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.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Stefaan 
Vercamer.

4. Raadslid Folke D'Haeyer.
4.1. 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.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

5. Raadslid Eric Meirhaeghe.
5.1. 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, 
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- 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?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

6. Raadslid Maud Wybraeke.
6.1. 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.
- 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.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

6.2. 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. 

https://toegankelijkeomgeving.be/universal-design
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Voor meer informatie zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/24/gemeente-bornem-zet-zelf-
pakjesdienst-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.

Het raadslid trekt haar voorstel in gezien de geplande heropening van de handelszaken op 1 december.

7. Raadslid Kristof Meerschaut.
7.1. 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?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

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.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/24/gemeente-bornem-zet-zelf-pakjesdienst-op-poten-voor-lokale-hande/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/24/gemeente-bornem-zet-zelf-pakjesdienst-op-poten-voor-lokale-hande/
https://www.vmm.be/data/riolerings-en-zuiveringsgraden
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Het voorstel wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.

8. Raadslid Boris Labie.
8.1. 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

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois.

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.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

9. Raadslid Kathy De Rycke.
9.1. 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.



224

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

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Mathieu Mas.

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.

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulmeester.

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.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met vraag 2.2 van raadslid Elisabeth Meuleman en werd 
beantwoord door schepen Stefaan Vercamer. 
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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.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 22u20 voor de behandeling van de agenda van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter heropent de zitting om 22u28.

De vergadering wordt geheven om 22u30.

Goedgekeurd in zitting van 14 december 2020.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


