
Publicatie op 24 december 2020

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad in videoconferentie bijeengeroepen, 
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur, op maandag 14 december 2020 om 19.00 uur met het oog 
op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne. Lieven Cnudde.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 14 december 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 14 december 2020 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de verstrengde 
coronamaatregelen.

2. Ontslag raadslid en schepen Carine Portois. 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van schepen en raadslid Carine Portois met ingang van 
1 januari 2021.

3. College van burgemeester en schepenen. Verkiezing, eedaflegging en aanstelling van de 
zesde schepen, in opvolging van het mandaat van schepen Carine Portois, ontslagnemer.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van mevrouw Julie Dossche, 
kandidaat zesde schepen. Mevrouw Julie Dossche, gemeenteraadslid, wordt met ingang van 1 januari 
2021 aangesteld als zesde schepen in vervanging van mevrouw Carine Portois, ontslagnemend 
schepen.
Zij legt ter zitting in handen van de voorzitter de decretale eed af.

4. Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid De Smet Nathalie in 
vervanging van mevrouw Carine Portois, ontslagnemer.

De geloofsbrieven van mevrouw Nathalie De Smet, als opvolger van ontslagnemend raadslid en 
schepen Portois op de lijst nr. 3 (Open VLD), werden onderzocht en goedgekeurd. Het mandaat van 
mevrouw De Smet als raadslid gaat in op 1 januari 2021.

5. Aanstelling tot gemeenteraadslid van De Smet Nathalie ter vervanging van ontslagnemend 
raadslid Carine Portois en eedaflegging.

Mevrouw Nathalie De Smet legt in de openbare vergadering en in handen van de voorzitter de 
decretale eed af in de bewoordingen “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen”. Zij wordt met ingang van 1 januari 2021 als gemeenteraadslid geïnstalleerd om het mandaat 



van mevrouw Carine Portois, ontslagnemend raadslid, waar te nemen en zal op de voorranglijst de 
laatste plaats innemen.

6. Vaststelling van de tabel  met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden 
overeenkomstig decreet lokaal bestuur.

Het dossier wordt uitgesteld tot de gemeenteraad van januari 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7. Gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken, hemelwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen vanaf 2021

Op 11/08/2020 ondertekende de stad het nieuwe Burgemeestersconvenant, waarin behalve op 
klimaatmitigatie (beperken van de CO2-uitstoot) ook ingezet wordt op klimaatadaptatie (aanpassing 
aan de onvermijdbare gevolgen van de klimaatverandering).

De klimaatverandering, gecombineerd met een toenemende verharding en een hoog watergebruik, legt 
een zware druk op onze grondwaterlagen. De beschikbaarheid van voldoende water van goede 
kwaliteit dreigt in het gedrang te komen. De wijzigingen in de waterhuishouding zijn ook nefast voor 
de biodiversiteit en de veerkracht van onze natuur. Bovendien zorgt een uitgedroogde en vaak 
verharde bodem voor wateroverlast in lager gelegen gebieden bij hevige neerslag.

Het is dus noodzakelijk dat inspanningen geleverd worden om onze grondwaterlagen aan te vullen en 
neerslag te bufferen en vertraagd af te voeren om wateroverlast te vermijden. Huishoudens kunnen 
hiertoe een bijdrage leveren door infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater op het eigen 
terrein. Om hen hierin te stimuleren en te ondersteunen wordt een subsidie toegekend voor de aanleg 
van groendaken, hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen.

Enkel de ingrepen die niet verplicht zijn volgens de hemelwaterverordening of voorwaarden uit de 
omgevingsvergunning, worden betoelaagd. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. Afsprakenkader SVK-IGS SOLVA-stad Oudenaarde en Vlaamse Overheid voor 
woningcontrole bij nieuwe inhuurname door SVK.

De Gemeenteraad keurt het afsprakenkader tussen het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid Oost-
Vlaanderen vzw, de stad Oudenaarde, de gemeente Kruisem, het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid SOLVA en de Vlaamse minister bevoegd voor wonen 
over conformiteitsonderzoeken voor nieuwe inhuurnames van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen goed.
Het afsprakenkader wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Minister van Wonen.

9. Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

Goedkeuring van het belastingreglement op verwaarloosde gebouwen en woningen, dat op 1 januari 
2021 van kracht wordt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

10. Opheffing  voetweg 127 gelegen ter hoogte van de Natendries te Mater. Goedkeuring 
definitieve opheffing.

Het ontwerp van grafisch plan voor de opheffing van voetweg 127 in Mater ( de trage weg nr. 998 
volgens het tragewegenplan Mater en gelegen langs de Natendries) wordt definitief vastgesteld.

11. Heraanleg parking in de Pater Ruyffelaertstraat ter hoogte van KWIK Eine. Bestek nr. 
W57582020. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W57582020 en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg van de parking in de Pater Ruyffelaertstraat ter hoogte van voetbalclub KWIK Eine”. De 



lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De kostenraming bedraagt € 397.224,85 inclusief 21% 
btw. Wijze van gunnen: openbare procedure.

12. Weg- en rioleringswerken in de Graaf van Landaststraat ( tussen N60 en Fietelstraat) en 
Fietelstraat ( tussen Graaf van Landaststraat en Molenstraat . Goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, het Vlaams Gewest en NV Aquafin.

De ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer), 
de nv Aquafin en de stad Oudenaarde met betrekking tot de weg- en  rioleringswerken in de Graaf Van 
Landaststraat (tussen de N60 en  de Fietelstraat) en de Fietelstraat (tussen de Graaf Van Landaststraat 
en de Molenstraat) wordt goedgekeurd. De werken bestaan uit het vernieuwen van het wegdek, de 
aanleg van fietspadinfrastructuur en de aanleg van een gescheiden riolingstelsel in de Graaf Van 
Landaststraat, de heraanleg van de Fietelstraat tot het kruispunt met de Molenstraat met aanleg van 
voetpaden en een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in 
Grimbergen. Het Vlaams Gewest treedt in dit dossier op als aanbestedende overheid.

13. Sint-Walburgakerk. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga 
dd° 24 november 2020 houdende vernieuwen en herstel van de bliksembeveiliging. 

De beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga  van 24 november 2020 met gunning van de werken 
voor het herstellen en vernieuwen van de  bliksembeveiliging van de Sint-Walburgakerk ten bedrage 
van € 5.733,40 excl. btw aan de bvba Heleblitz, wordt gunstig geadviseerd.

14. Fietstunnel N8. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Vlaams 
Gewest. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad voor de aanleg van de 
fietstunnel onder de N8 te Leupegem wordt goedgekeurd. Daarmee wordt de oorspronkelijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen beide instanties ontbonden omdat het Vlaams Gewest niet meer 
als directe medefinancier van het project zal optreden.

BESTUUR SPORT

15. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuren werkingsverslag 
2019 en planning 2020

Het verslag van de algemene vergadering van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen, het werkingsverslag over 2019 en de planning voor 2020 worden goedgekeurd. De 
interlokale vereniging is een samenwerkingsverband tussen Oudenaarde, Horebeke, Ronse, Brakel, 
Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

16. Gemeentelijk aanvullend politiereglement verkeersvrije zone Schelde Eiland

Goedkeuring van de invoering van een verkeersvrije zone op het Schelde-eiland. Deze zone wordt 
begrensd door het einde van de Bourgondiëstraat (ter hoogte van de paaltjes naast de groenzone) en is 
inclusief het bruggetje ter hoogte van de jachthaven. In de zone, die enkel toegankelijk is voor 
voetgangers, geldt een algemeen parkeerverbod.

17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement Kortrijkstraat

De gemeenteraad keurde een aanvullend politiereglement op het verkeer in de Kortrijkstraat goed. In 
de Kortrijkstraat, tussen het kruispunt met de Bevere-/Deinzestraat en Den Osse, geldt aan de kant van 
de oneven huisnummers voortaan een stationeer- en parkeerverbod. Aan de kant van de even 
huisnummers werden wegmarkeringen aangebracht die een parkeerstrook aanduiden. Drie  nieuw 
aangelegde wegversmallingen en het voorzien van een fietspad tussen de huisnrs. 39 en 180 zijn 
bedoeld om de verkeersveiligheid rond KBO Bevere  te verhogen.



18. Gemeentelijk aanvullend politiereglement Heurnestraat

De gemeenteraad keurde een gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in 
de Heurnestraat goed naar aanleiding van enkele verkeerstechnische ingrepen om de 
verkeersveiligheid in de straat te verhogen. 
Tussen het kruispunt met de Graaf Van Landaststraat tot huisnummer 346 in de Heurnestraat worden 
witte markeringen aangebracht die de parkeerzones afbakenen. Tussen huisnr. 346 tot de grens met 
Kruisem worden op vier locaties wegversmallingen met voorrangsregeling voorzien. Daarnaast 
worden overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden aangebracht tussen het kruispunt met de 
Graaf Van Landaststraat tot voor het kruispunt met de Textielstraat. Tot slot worden twee verhoogde 
inrichtingen voorzien.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

19. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2021.

De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2021 van de 
Hulpverleningszone en gebaseerd op een verdeelsleutel van 18,8917 %, zijnde een werkingstoelage 
van 852.090,00 EUR en een investeringstoelage van 209.498,33 EUR, wordt goedgekeurd en 
toegekend aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

20. Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2021.

De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 2021 en 
gebaseerd op een verdeelsleutel van 63,11 %, zijnde een werkingstoelage van 3.247.220,23 EUR en 
een investeringstoelage van 332.715,92 EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone 
Vlaamse Ardennen.

21. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit Stad

De gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing nr. 2/2020-2025 vast dat betrekking 
heeft op de stad. De aanpassing nr. 2 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid 
overgemaakt, zoals voorgeschreven door de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

22. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025. Goedkeuring deel budgettaire entiteit OCMW.

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing nr. 2/2020-2025 goed dat betrekking 
heeft op het OCMW. De aanpassing nr. 2  wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende 
overheid overgemaakt, zoals voorgeschreven door de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

23. Nominatieve subsidies 2021.

De lijst van nominatieve subsidies voor 2021 wordt goedgekeurd.
De trekkers van toelagen lager dan 25.000,00 euro blijven vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd 
door wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen van de 
artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
De trekkers van toelagen vanaf 25.000,00 euro moeten die toelagen aanwenden zoals bepaald in hun 
statuten en zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden door het voorleggen van een balans en 
rekening van ontvangsten en uitgaven en een verslag inzake beheer en financiële toestand van het 
verlopen jaar, in te dienen bij de aanvraag; de rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten 
moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.

24. Nominatieve overheidsopdrachten 2021.

De gemeenteraad keurt de delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de lijst van 
nominatieve overheidsopdrachten voor 2021, goed.



25. Belasting op nachtwinkels - addendum aanslagjaar 2020

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing om voor het aanslagjaar 2020 de 
openingstaks voor nachtwinkels te verminderen van 5.040,77 euro naar 2.520,88 euro.

INFORMATICA

26. Toetreding ICT-raamcontract Brugge percelen 2 tot en met 12

De gemeenteraard verleent goedkeuring om een beroep te doen op de Stad Brugge als aankoopcentrale 
in de zin van artikel 2, 6° en 7° en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
voor de opdracht “ICT Aankoopcentrale Stad Brugge”.

SECRETARIAAT - NOTULEN

27. Goedkeuring notulen gemeenteraad 30/11/20.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 30 november 2020 goedgekeurd.

DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD 
OVEREENKOMSTIG HET DECREET LOKAAL BESTUUR

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

28. Actieprogramma gronden bindend sociaal objectief sociale huurwoningen

Steden en gemeenten die het opgelegde Bindend Sociaal Objectief voor sociale huurwoningen (nog) 
niet hebben bereikt, worden verplicht het bouwpotentieel te onderzoeken van gronden in eigendom 
van Vlaamse besturen. Uit de evaluatie van de onbebouwde percelen op het grondgebied van 
Oudenaarde is gebleken dat er geen percelen beschikbaar zijn die in aanmerking komen voor het 
actieprogramma zoals bedoeld in art. 4.1.8 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. De gemeenteraad 
keurde de beslissing in die zin goed.

BESTUUR PERSONEEL

HP2. Bekrachtiging beslissing SC 07.12.2020 "remote" selectie algemeen directeur.

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
07.12.2020 waarbij, binnen het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde selectieprocedure 
voor de functie van algemeen directeur, het eerste onderdeel van de selectieprocedure, het verkennend 
gesprek, digitaal wordt georganiseerd. De kandidaten en de waarnemers worden hiervan op de hoogte 
gebracht.


