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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 25 JANUARI 2021 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet, 
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: Eva Pycke: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1 tot en met 7.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

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

De gemeenteraad,
Overwegende dat tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019 de tabel van rangorde van de 
gemeenteraadsleden werd vastgesteld; dat deze rangorde ook geldt voor de raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad op 14 december 2020 in de vervanging van raadslid 
Carine Portois werd voorzien door de aanstelling en beëdiging van mevrouw Nathalie De Smet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel: de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt aangepast en 
vastgesteld als volgt: 
Naam Lijst Anciënniteitsdatum
Simoens Peter Open VLD 01.01.1989

De Meulemeester Marnic Open VLD 01.01.1995

Adam John Open VLD 01.01.2001
Vansteenbrugge André SP.a 01.01.2001/26.10.2015

02.01.2019

Franssen Cindy CD&V 02.01.2007/26.03.2012
02.01.2019

Lauweryns Danny Open VLD 02.01.2007
De Vos Sybille Open VLD 02.01.2007
Meuleman Elisabeth Groen 02.01.2007
De Cock Mathieu CD&V 29.01.2007

Vercamer Stefaan CD&V 02.01.2013
Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013
Mas Mathieu CD&V 02.01.2013
Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013
Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013
Bettens Steven Groen 02.01.2013
Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013



2

Beernaert Dagmar SP.a 26.10.2015
D’Haeyer Folke Groen 19.12.2016

Dossche Bart Open VLD 02.01.2019
Dossche Julie Open VLD 02.01.2019
Pycke Eva Groen 02.01.2019
Vandriessche Christine CD&V 02.01.2019
Van hooland Tineke Open VLD 02.01.2019
De Vos Robbin Open VLD 02.01.2019
Wybraeke Maud Groen 02.01.2019
Meirhaeghe Eric Groen 02.01.2019
Vandeputte Kurt Open VLD 02.01.2019
Labie Boris N-VA 02.01.2019
De Rycke Kathy N-VA 02.01.2019
Thomaes Vincent Vlaams Belang 02.01.2019
De Smet Nathalie Open VLD 01.01.2021

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 7 januari 2021 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 25 januari 2021.

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 nog steeds van die aard zijn dat fysiek 
vergaderen niet te verantwoorden is;
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. 7 januari 2021 om de gemeenteraad van 25 januari 2021 via 
een videoconferentie met livestream 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. 7 januari 2021 om de gemeenteraad van 25 januari 2021 
via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.

3. Raadscommissies: aanpassing samenstelling commissies

De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14 december 2020 waarbij Julie Dossche werd aangesteld tot 
schepen en Nathalie De Smet werd aangesteld als gemeenteraadslid ter vervanging van Carine Portois, 
ontslagnemer;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 waarbij de raadscommissies werden 
samengesteld;
Gelet op de mail van de Open VLD-fractie dd. 8 januari 2021 waarbij naar aanleiding van het ontslag van 
Carine Portois de herschikkingen in de samenstelling van de raadscommissies worden voorgesteld;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de commissie van de burgemeester wordt Robbin De Vos aangesteld als lid in vervanging 
van Julie Dossche.
Artikel 2: : In de commissie van schepen Stefaan Vercamer wordt Nathalie De Smet aangesteld als lid in 
vervanging van Julie Dossche.
Artikel 3: In de commissie van schepen John Adam wordt Nathalie De Smet aangesteld als lid in 
vervanging van Julie Dossche.
Artikel 4: In de commissie van schepen Peter Simoens wordt Nathalie De Smet aangesteld als lid in 
vervanging van Julie Dossche.
Artikel 5: In de commissie van schepen Bart Dossche wordt Nathalie De Smet aangesteld als lid in de 
vervanging van Julie Dossche.
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Artikel 6: In de commissie van schepen Sybille De Vos wordt Nathalie De Smet ( die tevens voorzitter 
van de commissie wordt) aangesteld als lid in vervanging van Julie Dossche.
Artikel 7: In de commissie van schepen Mathieu Mas wordt Nathalie De Smet aangesteld als lid in 
vervanging van Julie Dossche.
Artikel 8: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken administratieve 
stadsdiensten.

4. Vervanging kandidaat-bestuurder in IGS Westlede en vertegenwoordiger van de stad in 
I.Vl.A.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 25 februari 2019 met de voordracht van Julie Dossche als 
kandidaat-bestuurder van IGS Westlede; dat Julie Dossche bij IGS Westlede effectief als bestuurder werd 
aangesteld;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 25 februari 2019 met de aanstelling van Julie Dossche als 
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van I.Vl.A.;
Gelet op de mail dd. 13 januari 2021 waarbij Julie Dossche ontslag neemt als bestuurder van IGS 
Westlede en als vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van I.Vl.A.;
Overwegende dat Julie Dossche in beide intercommunales moet vervangen worden;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Raadslid Danny Lauweryns wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van IGS Westlede.
Artikel 2: Raadslid Danny Lauweryns wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering van de intercommunale I.Vl.A.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.Vl.A. en IGS Westlede.

5. Ontslag Julie Dossche als lid van de politieraad en aanstelling nieuw lid politieraad.

De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2019 waarbij de leden van de politieraad werden 
verkozen, waaronder Julie Dossche; dat voor het betrokken lid van de politieraad  geen opvolger werd 
voorgedragen;
Gelet op de mail dd. 13 januari 2021 waarbij Julie Dossche, haar ontslag indient als lid van de politieraad 
met ingang van 13 januari 2021;
Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend lid moet worden aangesteld;
Gelet op de kandidaturen, gaat de gemeenteraad over tot de stemming;
Gelet op decreet lokaal bestuur;
Open VLD stelt Kurt Vandeputte voor;
BESLUIT:, eenparig
Artikel 1: De raad neemt kennis van het ontslag van Julie Dossche als lid van de politieraad per 13 januari 
2021.
Artikel 2: Stelt raadslid Kurt Vandeputte aan als nieuw lid van de politieraad.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen en aan de politiezone Vlaamse Ardennen.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

6. Oprichting nieuwe deelwerking van VARIANT:Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Migratie van 
bibliothekensamenwerking van ILV Vlaamse Ardennen naar de nieuwe deelwerking van 
VARIANT

De Gemeenteraad, 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op artikel 9 van het huishoudelijk reglement van VARIANT waarbij de oprichting van de nieuwe 
deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 
VARIANT op 10/12/2020; 
Gelet op het beleidsplan Bibliotheken Vlaamse Ardennen 2021-2026; 
Gelet op de engagementsverklaring van 18/11/2019 van het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeenten Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem aangaande de 
toekomst van het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen;
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Overwegende dat overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement alle bij VARIANT 
aangesloten gemeenten het besluit van de Raad van Bestuur op de gemeenteraad dienen te bekrachtigen; 
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring van de oprichting van de nieuwe deelwerking van 
VARIANT : Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
Artikel 2. De gemeente betaalt voor de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen vanaf 2021 jaarlijks 
een bijdrage van 0,30 euro per inwoner aan VARIANT.
Artikel 3. De Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen wordt als opgeheven beschouwd van zodra de 
gecumuleerde overschotten van de interlokale vereniging (ca. 12.000 euro voor de 6 gemeenten samen) in 
de loop van 2021 door de beherende gemeente Kluisbergen zijn overgezet naar de nieuwe bankrekening 
die VARIANT voor de deelwerking zal openen.

EVENEMENTEN

7. Politieverordening RVV 2021

De gemeenteraad
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden;
Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de 
wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden; 
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op het Koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering 
van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de 
omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve 
sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen 
voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het 
gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs 
in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau 
vereisen;
Gelet op het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een 
terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
Gelet op het MB van 23 maart 2020 en zijn latere aanpassingen houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zondag 4 april 2021 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en 
“Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
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Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 
meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;  
Overwegende dat de er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en evenementen 
langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die supporters naar deze zones 
aantrekken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de 
toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 
garanderen:
Overwegende dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen renners en 
supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
Om de Ronde van Vlaanderen 2021 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis van een risico-
analyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het 
terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare rust, veiligheid en 
gezondheid beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de beschikbare ruimte,… 
Artikel 2
Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de 
veiligheidszone.
Artikel 3
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse de toegang tot bepaalde zones langs het parcours 
verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende regels inzake social 
distancing niet gegarandeerd kunnen worden.
Artikel 4
In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 zijn de normen bepaald in het Ministerieel 
Besluit van 23 maart en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete beschermingsmaatregelen af te 
toetsen. 
De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn van toepassing.
Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader:

• Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. 
Gemeenteraad dd.29/06/2015;

• De regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private 
inrichtingen zoals opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht is vanaf 1/01/2013;

Artikel 5 
Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 350 euro. 
Artikel 6
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021. Bestek nr. 62312020. Goedkeuren van de 
lastvoorwaarden en de gunningswijze. 

Raadslid Eva Pycke vervoegt de zitting om 19u26.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021” een bestek 
met nr. W62312020 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.600 exclusief btw of € 161.656 
inclusief 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200 00 2240007;
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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° a) (de goed 
te keuren uitgave exclusief btw bereikt de drempel van € 139.000 niet);
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, 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: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W62312020 en de raming voor de opdracht 
“Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 133.600 exclusief btw of € 161.656 inclusief 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200 00 2240007.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

9. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht. Bestek W23512016. Goedkeuren 
van de eindafrekening.

De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 195.520,00 EUR excl btw en de gunningswijze van de   
opdracht “ groot onderhoud van buurtwegen – 1e dienstjaar 2017 “, met name de open aanbesteding;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 24 april 2017 houdende 
gunnen van de opdracht “ groot onderhoud van buurtwegen – 1e dienstjaar 2017 “ aan BVBA Cocquyt, 
Toleindestraat 115 te 9080 Lochristi ten bedrage van 223.328,50 EUR excl. btw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2017 houdende bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 24 april 2017 houdende gunning;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de goedkeuring van de 1e 
herhalingsopdracht van het bestek met nr. W23512016 van de oorspronkelijke opdracht “ groot 
onderhoud van buurtwegen “, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en de raming ten bedrage van 223.328,50 EUR excl. btw;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 25 februari 2019 houdende 
gunnen van de 1e herhalingsopdracht “ groot onderhoud van buurtwegen “ aan BVBA Cocquyt, 
Toleindestraat 115 te 9080 Lochristi ten bedrage van 223.328,50 EUR excl. btw; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van € 223.328,50 en de plaatsingsprocedure van de opdracht 
“Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht”, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2019 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan bvba Cocquyt A., Toleindestraat 115 te 9080 
Lochristi ten bedrage van  € 223.328,50 exclusief btw;
Gelet op de eindafrekening, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 331.901,76 exclusief btw 
en inclusief herziening  bedraagt, als volgt gedetailleerd:
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Raming € 223.328,50
Bestelbedrag € 223.328,50
HV in meer + € 17.437,54
Bijwerken + € 87.838,10
Afrekening VH (in min) - € 5.677,35
Totaal  uitgevoerd = € 322.926,79
Prijsherzieningen + € 8.974,97
Totaal exclusief btw = € 331.901,76

Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 44,60% overschrijdt (exclusief € 8.974,97 
prijsherzieningen);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht  is verrekend in het investeringsbudget van 2020, op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken )  en 
GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken btw recupereerbare werken );
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, 2° (nieuwe 
werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten);
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: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Groot onderhoud van 
buurtwegen - 2e herhalingsopdracht”, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 
€ 331.901,76 exclusief btw en inclusief herziening.
Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is verrekend in het  investeringsbudget van 2020, op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken )  en 
GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken btw recupereerbare werken ).

10. Sint-Walburgakerk. Restauratie van de toren. Fase V. Bekrachtigen van de collegebeslissing 
dd° 21/12/2020 houdende goedkeuren van het stadsaandeel.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 26 februari 2007 houdende in principe over 
te gaan tot de uitvoering van restauratiewerken aan de Sint-Walburgakerk – fase IV – koor en toren -  en 
het opstarten van een procedure tot aanstellen van een architect;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 28 november 2007 tot aanstelling van 
architectenbureau  Pajo Plan Architecten BV-BVBA, Ninoofsesteenweg 122, 1670 Pepingen;
Gelet op de beslissing dd° 22 september 2014 van de kerkfabriek Sint-Walburga houdende goedkeuren 
van het ontwerp, de wijze van gunnen  - open aanbesteding - en de raming ten bedrage van € 875.536,62  
+ € 183.862,69  ( 21 % BTW) =  € 1.059.399,31  mbt tot de restauratie van de toren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van de kerkfabriek dd° 22 september 2014 houdende goedkeuren van het ontwerp en voorlopig 
bepalen van het stadsaandeel voor een bedrag van  € 233.067,85;
Overwegende dat de Sint-Walburga kerk een beschermd monument is bij KB van 28 december 1936; 
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Gelet op het schrijven dd° 15 december 2016 van Agentschap Onroerend Erfgoed houdende wijziging 
van het Onroerenderfgoeddecreet waarbij bij de berekening van de restauratiepremie de aanvaarde 
kostenraming niet langer vermeerderd wordt met de BTW;
Gelet op het Ministerieel Besluit dd° 30 november 2017 houdende goedkeuren van een restauratiepremie 
tbv  € 842.693,19; 
Gelet op het addendum dd° 22 januari 2018 aan de beslissing van de kerkfabriek dd° 28 november 2007  
houdende overdracht van het project “ restauratie van de Sint-Walburgakerk”  door Pajo Plan Architecten 
BV-BVBA aan Multiprofessionele Architectenvennootschap Studio Roma cvba, Abdij Vlierbeek 7 te 
3010 Kessel-Lo;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 21 mei 2018 houdende gunning aan NV 
Renotec, Accaciastraat 14c te 2440 Geel ten bedrage van € 1.133.315,27 excl btw of € 1.371.311,48  incl 
btw; 
Gelet op het besluit dd° 25 juni 2018 van de Administrateur-Generaal van het Agenstschap Onroerend 
Erfgoed waarbij de inschrijving van NV Renotec wordt goedgekeurd voor een bedrag van € 1.133.315,27 
excl btw en dat de oorspronkelijk toegekende restauratiepremie behouden blijft op € 842.693,19; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 05 november 2018 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 21 mei 2018 houdende gunnen van de werken aan NV 
Renotec te Geel ten bedrage van  € 1.371.311,48 incl btw en voorlopig bepalen van het stadsaandeel  op € 
514.401,29;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 16 december  2019 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van  het college van burgemeester en schepenen van 02 december 2019 houdende goedkeuren 
van het voorlopig stadsaandeel in de werken op € 564.209,25;
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en schepenen dd° 21 december 2020 houdende 
voorlopig bepalen van het stadsaandeel op € 706.306,44;
Overwegende dat tot op heden door de stad reeds volgende betalingen stadsaandeel (voorschot) zijn 
gedaan aan de kerkfabriek Walburga :-) 1e voorschot restauratiepremie tbv € 107.970,06-) 2e voorschot 
restauratiepremie tbv € 215.940,12 -) 1e voorschot ereloon tbv € 21.929,57 -) 2e voorschot ereloon tbv € 
16.447,17 - )3e voorschot ereloon tbv € 45.134,65 -) 4e voorschot meerwerken - ereloon tbv € 53.618,31  -
) 5e voorschot meerwerken –ereloon tbv      € 33.826,81 -) 6e voorschot meerwerken – ereloon tbv € 
69.342,56   totaal betaald voorschot € 564.209,25 
Overwegende dat de kerkfabriek  niet over de nodige financiële middelen beschikt zodat haar aandeel van 
10 %  en de niet subsidieerbare posten ( inclusief bijwerken) ten laste vallen van de stad;
Gelet op het ministerieel besluit dd° 24 juli 2020 tot toekenning van een bijkomende restauratiepremie ten 
bedrage van € 23.716,47; 
Gelet op het schrijven dd° 24 november 2020 van het Agentschap Onroerend Erfgoed waarbij de 
definitieve restauratiepremie bepaald wordt op € 866.409,66 en de stad gevraagd wordt om zijn aandeel in 
de restauratiepremie uit te betalen;
Overwegende dat de restauratiepremie ten laste van de stad  als volgt kan bepaald worden:
Totaal uitgevoerde werken bij eindafrekening : € 1.179.995,80 + 21 % btw = € 1.427.794,92Totaal 
ereloon bij eindafrekening : € 119.769,57  + 21 %  btw  = € 144.921,18Verkregen restauratiepremie  € 
866.409,66. Totaal aandeel stad : € 706.306,44
Overwegende dat het resterende stadsaandeel bijgevolg € 706.306,44 ( totaal stadsaandeel) –  € 
564.209,25 ( reeds betaalde voorschotten) =  € 142.097,19 bedraagt;
Overwegende dat 5 % saldo te betalen ereloon aan studiebureau Studio Roma zal gebeuren na 
goedkeuring van de definitieve oplevering : namelijk € 144.921,18 x 5  % = € 7.246,06;   Overwegende 
dat op dit ogenblik  volgend stadsaandeel kan betaald worden aan de kerkfabriek Sint-Walburga: € 
142.097,19  - € 7.246,06 ( te betalen na goedkeuring definitieve oplevering) = € 134.851,13;
Overwegende de lopende rechtszaak tussen de stad, de kerkfabriek Sint-Walburga die optreden als eisers 
tegen bv Pajoplan,  Multiprofessionele Architectenvennootschap Studio Roma cvba inzake een foutieve 
vaststelling van de hoeveelheid stellingen en het daarmee gepaard gaande verlies aan restauratiepremie 
ten bedrage van € 153.405,12;
Overwegende dat de stad, gezien de kerkfabriek niet over de nodige middelen beschikt, voornoemd 
bedrag van  € 153.405,12  gefinancierd heeft;  dat dit bedrag bij gunstig vonnis van de rechtbank toekomt 
aan de stad; Overwegende dat het stadsaandeel voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 op het 
investeringsbudget van 2020 op de jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00/6640000;
Gelet op het visum van de Financieel Directeur van 07 januari 2019 met nr 2019/01-05 tbv € 514.401,29;
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Gelet op het bijkomend visum van de Financieel Directeur van 27  november 2019 met nr 2019/11-115 
tbv € 49.807,96;
Gelet op het 2e bijkomend visum van de Financieel Directeur  van  17 december 2020 met nr. 2020/12-
102;          
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 artikel 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot  “ Sint-Walburgakerk Fase V. Restauratie van de toren “ wordt de beslissing 
van het college van Burgemeester en schepenen dd° 21 december 2020 houdende voorlopig bepalen van 
het stadsaandeel op € 706.306,44 bekrachtigd.
Artikel 2: Het stadsaandeel wordt bij gunstig vonnis van de rechtbank verminderd met € 153.405,12, 
bedrag welk toekomt aan de stad.
Artikel 2: Een volgend voorschot  stadaandeel ten bedrage van € 134.851,13 wordt betaald aan de 
kerkfabriek Sint-Walburga.
Artikel 3: Het voorlopig saldo van het stadsaandeel namelijk  € 7.246,06 wordt betaald aan de kerkfabriek 
Sint-Walburga na goedkeuring van de definitieve oplevering.
Artikel 4: De betaling van het stadsaandeel is verrekend in de meerjarenplanning 2020 -2025, op het 
investeringsbudget van 2020 op jaarbudgetrekening GBB- BIA 0790 00 6640000.

11. Restauratie van de Sint-Laurentiuskerk te Ename. 3e fase. Gunstig adviseren van de beslissing  
van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 25/11/2020 houdende goedkeuren van het 
definitief ontwerp.    

De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01 februari 2010 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 08 september 2009 houdende goedkeuren van 
het voorontwerp met een raming ten bedrage van € 512.474,27 excl btw met betrekking tot  “ restauratie 
Sint-Laurentiuskerk Ename– 3e fase”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad  van 24 februari 2014 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 19 september 2013 houdende opstarten van een 
nieuwe procedure  houdende aanstelling van een architect;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2014 houdende gunstig 
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename van 24 juni 2014 houdende 
aanstellen van architectenbureau Van Acker en Partners cvba  ( AVA partners), Congreslaan 36 te 9000 
Gent;
Gelet op het schrijven dd° 18 juli 2019 van het Agentschap Onroerend Erfgoed met mededeling dat het 
ingediende beheersplan voor de Sint-Laurentiuskerk Ename is goedgekeurd;
Overwegende dat volgend op het goedgekeurde beheersplan door architectenbureau Juxta ( voorheen 
AVA Partners) een definitief ontwerp is opgemaakt met het oog op de indiening bij Onroerend Erfgoed 
ter verkrijging van de restauratiepremie;
Gelet op het door architectenbureau Juxta ingediende ontwerp met een raming ten bedrage van € 
1.952.069,77 excl btw of € 2.362.004,42 incl. btw;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 25 november 2020 houdende 
goedkeuren van het definitief ontwerp;Overwegende dat het ontwerpdossier op 26 november 2020 is 
ingediend  bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog op het verkrijgen van de restauratiepremie;
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Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename niet over de nodige financiële middelen beschikt 
zodat haar aandeel dient gedragen door de stad;
Overwegende dat het stadsaandeel van de werken pas zal voorzien worden op de jaarbudgetrekening 
GBB-BIA  0790 00 6640000  na toezegging van de restauratiepremie door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename aan het architectenbureau Juxta  ( voorheen 
AVA Partners)  ereloon verschuldigd is voor de reeds uitgevoerde prestaties; 
Overwegende dat het 1e voorschot van de restauratiepremie van het  Agentschap Onroerend Erfgoed     
slechts verkregen wordt na goedkeuring van de restauratiepremie;
Overwegende dat de ingediende erelonen bijgevolg door de stad dienen voorgeschoten aan de kerkfabriek 
Sint-Laurentius Ename en later verrekend  in het door de stad  te betalen aandeel in de restauratiepremie;
Overwegende dat door het architectuurbureau Juxta op dit ogenblik volgend ereloon mag gerekend 
worden : € 1.952.069,77 ( raming ontwerp) x 8 % ( ereloonpercentage) x 60 % ( te vorderen ereloon bij 
definitief ontwerp) =  € 93.699,35;Overwegende dat het ereloon dient vermeerderd met €  316,55 voor 
door Juxta uitgevoerde studie “ verwijderen isolatie”;
Overwegende dat het totaal verschuldigde ereloon bijgevolg € 93.699,35 + € 316,55  =  € 94.015,90 
excl.btw bedraagt;
Overwegende dat volgend ereloon reeds betaald is :1e voorschot : €  20.661,162e voorschot  : € 
20.661,163e voorschot  : € 22.319,83 betaalde voorschotten :€ 63.642,15 excl. btw;
Overwegende dat bijgevolg aan architectenbureau Juxta nog volgend ereloon dient betaald € 94.015,90  ( 
totaal te vorderen ereloon ) - € 63.642,15 ( reeds betaald ereloon ) = € 30.373,75 excl btw of  € 36.752,23 
incl btw;  
Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 08 januari 2021 met nr 2021/01-02;
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: Met betrekking tot  de “ Restauratie van de Sint-Laurentiuskerk Ename . 3e fase ”, wordt de 
beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 25 november 2020 houdende goedkeuren van 
het ontwerp met een raming ten bedrage van € 1.952.069,77 excl btw of € 2.362.004,42 incl. btw gunstig 
geadviseerd.
Artikel 2: De betaling van een volgend voorschot ereloon  tbv € 30.373,75 excl btw of 36.752,23 incl btw  
aan de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename wordt goedgekeurd.
Artikel 3:  Het huidig verschuldigd ereloon tbv € 30.373,75 excl btw of 36.752,23 incl btw wordt 
verrekend op het investeringsbudget 2021 op  jaarbudgetrekening GBB-BIA  0790 00 6640000.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename.

BESTUUR SPORT

12. Eliminator - subsidiebesluit

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat CITY MOUNTAINBIKE, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 118, 8790 
Waregem, BTW nr. BE0844019071, en rekeningnummer BE23 3631 4314 8091, vertegenwoordigd door 
de heer Kristof Bruyneel, hierna genoemd “City Mountainbike” de rechtenhouder is van de MTB 
Eliminator World Cup te Oudenaarde en tevens exclusief gerechtigd is om deze Wedstrijden commercieel 
te exploiteren en hier rond te communiceren;
Overwegende dat de Stad wenst samen te werken met de Organisatie binnen het kader van de organisatie 
van deze wedstrijd te Oudenaarde, Markt;
Overwegende dat CITY MOUNTAINBIKE en de stad de afgesproken middelen zullen aanwenden die 
kunnen bijdragen tot het welslagen van deze Wedstrijden die op dezelfde dag georganiseerd zullen 
worden o.m. conform de richtlijnen van de Union Cycliste Internationale (UCI). Het gaat om volgende 
wedstrijden :

 UCI MTB Eliminator World Cup – Women
 UCI MTB Eliminator World Cup – Men
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 UCI Short-track race XCC Women
 UCI Short-track race XCC Men

Overwegende dat CITY MOUNTAINBIKE en de stad deze samenwerking voor de organisatie van de 
MTB Eliminator World Cup te Oudenaarde op poten zetten voor de edities van 2021, 2022 en 2023 (3 
jaar).
Besluit: eenparig
Artikel 1. De stad Oudenaarde verleent aan CITY MOUNTAINBIKE de toestemming om op en in de 
omgeving van de Markt een MTB Eliminator World Cup te organiseren vanaf het jaar 2021 tot en met 
2023 (3 jaar). De wedstrijden omhelzen minstens volgende categorieën :

 UCI MTB Eliminator World Cup – Women
 UCI MTB Eliminator World Cup – Men
 UCI Short-track race XCC Women
 UCI Short-track race XCC Men

Artikel 2. De Stad verstrekt een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro aan de Organisatie CITY 
MOUNTAINBIKE op dienst rekeningnummer BE23 3631 4314 8091 voor de organisatie van de MTB 
Eliminator World Cup te Oudenaarde, zoals omschreven in artikel 1. Dit bedrag wordt in 2 keer 
uitbetaald : 5.000 euro een week voor de wedstrijd. Het saldo nadat de in artikel 1 omschreven wedstrijd 
is doorgegaan en de engagementen inzake communicatie, zoals verder omschreven, zijn nagekomen.
Artikel 3. In de omschreven periode (2021, 2022 en 2023) zullen de Stad en City Mountainbike jaarlijks 
deze organisatie evalueren na afloop van het evenement. De evaluatie omhelst het nakijken van de 
wederzijdse rechten en plichten, vermeld in artikel 4 tem 7 van dit subsidiebesluit. Als er zware 
nalatigheden worden vastgesteld wordt deze samenwerking stopgezet.
Artikel 4. De stad zorgt voor :

 Gratis gebruik van 150 meter schuine nadars en 800 meter gewone nadars, podium, 
afvaleilandjes, 4 tenten, elektriciteit en water voor zover in haar bezit;

 De nadars worden door de stad geplaatst volgens het plan van de organisator;
 Toiletten in het rennersdorp, t.h.v. het stadhuis en t.h.v. de St. Walburgakerk;
 Geven van de nodige toelatingen rond geluid, aankondigingsborden, signalisatie, drank- en 

eetgelegenheden;
 De volledige steun van de lokale politie ter ondersteuning van een veilig verloop van de 

wedstrijden;
 Een politieverordening uit te vaardigen die de veiligheid maximaal waarborgt en waarbij in 

onderling overleg veiligheidszones worden afgebakend;
 Voorzien van ruimte voor dopingcontrole, voorzien van ruimte voor ontvangst genodigden, 

voorzien van ruimte voor ontvangst VIPS en pers;
 Promotie van de MTB Eliminator World Cup te Oudenaarde via de gemeentelijke kanalen:

° Lichtkrant t.h.v. Minderbroedersstraat : 1 week voor het evenement;
° Infomagazine Oudenaarde : editie voor het event : ¼ pagina
° Perscommunicatie;
° Verspreiding van het initiatief bij de logies van de Vlaamse Ardennen;
° Verspreiding via de sociale media kanalen van sport en toerisme (vnl. facebook);
° Item binnen de nieuwsbrief van de stad in de Streekkrant ;
° (Digitale) posters en flyers in onze gebouwen;

De beelden worden aangeleverd door de organisator.
Artikel 5. CITY MOUNTAINBIKE staat in voor de algemene leiding van de organisatie en verbindt zich 
toe deze wedstrijd op de beste wijze te organiseren en zich te houden aan de bepalingen voorzien in het 
bijzonder nood- en interventieplan (BNIP).
Bovendien zorgt de organisatie op haar kosten voor:

 Het prijzengeld van de wedstrijden;
 De inschrijving en betaling van Belgische en buitenlandse ploegen en renners;
 De nodige vergunningen;
 Het kenbaar maken van deze organisatie via advertenties buiten Oudenaarde;
 Zich als organisator van deze wedstrijden verzekeren tegen mogelijke risico’s en burgerlijke 

aansprakelijkheid;
 Organisatie dopingcontrole
 Ontvangst genodigden
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 Ontvangst VIPS en pers
CITY MOUNTAINBIKE zal het inplantingsplan ter goedkeuring voorleggen:

 Organisatie van de publiekszone;
 Instaan voor de veiligheid van en rond het parcours;
 Bewegwijzering;
 Eventuele plaatsing van tribunes.

Artikel 6. CITY MOUNTAINBIKE zal de stad Oudenaarde aan bod laten komen in de campagne naar het 
binnen- en buitenland toe als volgt:

 De naam Oudenaarde, als organisatielocatie, wordt geplaatst op het drukwerk zoals het 
programmaboek dat verspreid wordt onder nationale- en internationale pers en op de affiches;

 De naam Oudenaarde, als organisatielocatie, wordt geplaatst op de algemene 
advertentiecampagne in de betrokken kranten (Nieuwsblad, Rondom, e.a.)

 De naam Oudenaarde, als organisatielocatie, vermelden op de belangrijkste 
aankondigingswebsites;

 De naam Oudenaarde wordt mee opgenomen in de programmatrailers, aankondigingstrailers op 
de Vlaamse en nationale tv-zenders;

 De stad Oudenaarde kan content aanleveren om te integreren in een sociale media post op de 
kanalen van de MTB Eliminator World Cup. Deze content kan bestaan uit een tekst, foto en link;

 Aan de internationale pers kan informatie over de stad Oudenaarde aangeboden worden (bij het 
versturen van persaccreditaties, in de perszaal, …);

 Stad Oudenaarde zal 100 meter spandoeken aan CITY MOUNTAINBIKE bezorgen. De 
spandoeken worden door CITY MOUNTAINBIKE geplaatst op het parcours van de MTB 
Eliminator World Cup te Oudenaarde. 50 meter van deze spandoeken van Stad Oudenaarde wordt 
TV-gericht opgehangen, d.w.z. dat bij de diverse camerastandpunten deze spandoeken duidelijk 
zichtbaar zijn bij de rechtstreekse uitzending, dit wordt een week voor de wedstrijd door CITY 
MOUNTAINBIKE bevestigd;

 Mogelijkheid om met een promostand aanwezig te zijn in de aankomstzone;
 CITY MOUNTAINBIKE garandeert visibiliteit aan stad Oudenaarde op het huldigingspodium;
 Participatie aan het huldigingsprotocol van de MTB Eliminator World Cup in alle categorieën 

door de Burgemeester of zijn vertegenwoordiger.
Artikel 7. CITY MOUNTAINBIKE zal naast de wedstrijden ook gedurende een uur de kans geven aan 
recreatievelingen, kinderen en volwassenen, om het parcours uit te proberen, ter promotie van de sport;
Artikel 8. CITY MOUNTAINBIKE is rechtenhouder, organisator en eindverantwoordelijke van de MTB 
Eliminator World Cup en vrijwaart de stad. De stad erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten van de 
MTB Eliminator World Cup, waaronder de woord- en beeldmerken, exclusieve eigendomsrechten van 
CITY MOUNTAINBIKE zijn.
De stad Oudenaarde wordt het recht verleend om het woord- en beeldmerk van de MTB Eliminator 
World Cup tijdens de duurtijd van de overeenkomst te gebruiken in haar eigen 
promotiekanalen/toeristische campagnes, na voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de 
ontwerpen door CITY MOUNTAINBIKE.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende : 
voorbehouden parkeerplaats mindervaliden in Burgschelde, Simon De Paepestraat, 
Molenstraat en Wortegemstraat 54; afschaffen parkeerplaats mindervaliden in de Kattestraat

De gemeenteraad,
Gelet op het lokaal decreet van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
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reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Burgschelde  t.h.v. nr. 17/101 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2:  In de Simon De Paepestraat t.h.v nr. 3 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen 
met een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 3:  In de Molenstraat t.h.v. nr. 8 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 4: In de Wortegemstraat t.h.v. nr. 54 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 5 : Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 16 december 1991 wordt afgeschaft (parkeerplaats 
voor personen met een handicap t.h.v. de Kattestraat  24).
Artikel 6 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

14. Addendum aan de retributie op het betalend parkeren en aan de retributie op het parkeren in 
de blauwe zone en het parkeren met beperkte parkeertijd - bekrachtiging gemeenteraad

De Gemeenteraad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 waarbij de retributie op het betalend parkeren 
werd gestemd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 waarbij de retributie op het parkeren in de 
blauwe zone en het parkeren met beperkte parkeertijd werd gestemd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen dd. 27 april 2020 waarbij een addendum op beide 
bovengenoemde beslissingen dd. 18 december 2017 werden gestemd met betrekking tot het project 
Parkeer Plus Zorg; 
Overwegende dat we ons in een tweede lockdown bevinden naar aanleiding van de Covid-19 pandemie 
en de stad maatregelen moet uitwerken om de ondernemers te steunen;
Gelet op het voorstel van de dienst KMO om bijkomende maatregelen te nemen onder andere met 
betrekking tot het parkeren;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 330;
Besluit: eenparig
Artikel 1. 
§1. De gemeenteraad bekrachtigt het gratis parkeren in de maanden december 2020 en januari 2021.
§2. De gemeenteraad bekrachtigt het gratis parkeren in de blauwe zone en in de zone waar de beperkte 
parkeertijd (Kiss & Ride) van toepassing is in de maanden december 2020 en januari 2021
Artikel 2. Onderhavig reglement treedt in voege op 1 december 2020.
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

15. Vrijwilligersvergoeding 2021.

De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers waarbij een forfaitaire 
kostenvergoeding kan worden toegekend;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2010 waarbij de onkostenvergoeding van de vrijwilligers 
werd vastgesteld;
Gelet op de nota aan het college van burgemeester en schepenen dd. 11.01.2021 waarbij het nieuwe 
bedrag van de vrijwilligersvergoeding werd vastgesteld;
Overwegende dat aan de vrijwilligers een belastingvrije onkostenvergoeding van 35,41 euro per dag 
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wordt toegekend met een maximum van 1 416,16 euro op jaarbasis;
Overwegende dat de belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers kan geregeld worden met de 
kredieten voorzien op de respectievelijke artikelnummers van de gewone dienst;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Aan de vrijwilligers ingeschakeld voor het stadsbestuur kan een belastingvrije 
onkostenvergoeding worden toegekend van maximaal 35,41 euro per dag met een maximum van 1 416,16 
euro per jaar.
Artikel 2. Per vrijwilliger wordt een lijst bijgehouden van de geleverde prestaties.
Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de aanstelling van de 
vrijwilligers en de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 4. Deze beslissing treedt in voege met ingang van 01/01/2021. 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

16. Uitbetaling subsidies sociale zaken_vzw Give us a break

De gemeenteraad,
Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een 
toelage voor het jaar 2020;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2020 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 23/04/2019 met de vraag van vzw Give us a break naar een structurele 
subsidie voor de vakantieopvang van kinderen met een beperking (zie bijlage);
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 Gemeenteraad gaat ermee akkoord om jaarlijks een structurele subsidie van 12500 EUR toe 
te kennen aan de vzw Give us a break voor de periode 2019 - 2024. De organisatie moet de subsidie elk 
jaar verantwoorden met een verslag van inkomsten en uitgaven en een verslag van de inhoudelijke 
werking.
Artikel 2: Deze toelage zal verrekend worden op het artikelnummer 
GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: vzw Give us a break moet de uitgekeerde toelagen aanwenden voor de organisatie van de 
vakantieopvang voor kinderen met een beperking in Oudenaarde.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 
betaalbaarstelling.

SECRETARIAAT - NOTULEN

17. Goedkeuring notulen gemeenteraad 14 december 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 14 december 2020 goedgekeurd.
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Robbin De Vos 

1.1. Vraag 1: Begraafplaats en/of strooiweide voor huisdieren

Huisdieren maken de dag van vandaag meer en meer deel uit van het gezin (bij de 1ne al iets meer dan bij 
de ander). Zeker in de eenzame tijden van vandaag hebben velen onder ons gezelschap aan hun geliefde 
huisdier(en). Dat gevoel van waardering, liefde en geborgenheid kan ook echt het verschil maken. 
Daarom dat meer en meer mensen hun huisdier(en) naast een waardig bestaan ook een waardig afscheid 
wil geven. Tot op heden kunnen we kleine huisdieren onder de 10 kg thuis begraven, of onze huisdieren 
laten ophalen door een erkende dierenophaler of dierencrematorium. Maar dit is niet altijd door iedereen 
mogelijk. Bv. Mensen op een appartement of zonder tuin die hun dier liever begraven dan cremeren, 
dieren van een overleden familielid die sterft waarvan de nieuwe eigenaar het dier ook een waardig 
afscheid wil geven maar geen urne wil bewaren….
In Ninove, Zwijndrecht en Aarschot kunnen mensen hun dieren begraven en/of uitstrooien en in Gent 
gaan ze onderzoeken of dit ook daar mogelijk is.
Vraag: Is het mogelijk om te onderzoeken of de stad kan voorzien in een begraafplaats en/of strooiweide 
op ons grondgebied waar inwoners een waardig afscheid kunnen nemen van hun geliefde huisdier?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

2. Raadslid Elisabeth Meuleman

2.1. Voorstel 1: organisatie van buurtcomposteren

In Oudenaarde wordt GFT afval niet apart opgehaald. Voor mensen die in het buitengebied wonen of met 
een grote tuin geeft dit weinig problemen: zij kunnen thuis composteren. Mensen in de stad, in een rijhuis 
of appartement hebben die mogelijkheid niet. Het gevolg is dat groenten- en fruitafval in de 
restafvalcontainer moet. Weinig ecologisch, want deze fractie is ‘recycleerbaar’ en hoort dus niet thuis bij 
restafval, en een dure zaak voor de stadsbewoner. Die betaalt voor zijn afval per gewicht en GFT is een 
‘gewichtige’ afvalfractie. Er zou kunnen gekozen worden voor de organisatie van aparte ophaling van 
GFT. Daar zijn een aantal nadelen aan: duur voor de gemeentes, in de zomer composteren de fracties en 
de gft zakjes snel. Gevolg: geurhinder, zakjes die doorscheuren.. dat maakt voor GFT een wekelijkse 
ophaling eigenlijk noodzakelijk, zeker in de zomer.
Een betere optie volgens ons is de organisatie van buurtcomposteren. Bij buurtcomposteren werken 
meerdere huishoudens samen om compost te maken. Dat kan in compostbakken bij buurttuinen, 
wijkparkjes of andere centrale punten in een straat, buurt of wijk. Er wordt gewerkt met vrijwilligers die 
de compostplekken willen beheren. Buurtcomposteren heeft een ecologisch en een sociaal effect.  Het 
zorgt ervoor dat mensen heel direct betrokken worden bij het afvalvraagstuk. Het zorgt voor meer sociale 
samenhang en betrokkenheid bij de buurt en het groen en leefbaar maken/houden van de directe 
omgeving. 
Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen organiseren buurtcomposteren op hun grondgebied.
Voorstel: het stadsbestuur organiseert buurtcomposteerplekken in het stadscentrum en dichtbevolkte 
deelgemeenten met appartementsgebouwen of dense bebouwing.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid Steven Bettens

3.1. Vraag 1: trajectcontrole op gewestwegen

In de beknopte besluiten van de bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen van 7 
december 2020 staat vermeld onder punt 44 dat college akkoord gaat met het voorstel van het Agentschap 
Wegen en Verkeer voor het installeren van een trajectcontrole op de gewestwegen N60 (Westerring) en 
N459 (Deinzestraat) en dat het invoeren van trajectcontrole op de N46 (Aalststraat, Wijnendale, Martijn 
Van Torhoutstraat, Abdijstraat) verder zal onderzocht worden.
De N46 komt voorbij twee scholen, door de dorpskern van Ename en langs aaneengesloten bebouwing in 
Edelare en Nederename. Het is een heel drukke verbindingsweg tussen Oudenaarde en Aalst. Voor het 
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gebruik van deze gewestweg moet zwaar verkeer nog steeds geen kilometervergoeding betalen waardoor 
de weg als sluipweg gebruikt wordt.
Vraag: waarom is het college van burgemeester en schepenen niet meteen akkoord gegaan met het 
voorstel voor trajectcontrole op de N46?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

3.2. Voorstel 1: fietsinfrastructuur in onze stad

In haar beleidsplan benadrukt de stad haar voornemen om het functionele fietsnetwerk en de fietsring 
verder uit te bouwen en af te werken, zodanig dat Oudenaarde een voorbeeldfunctie vervult als fietsstad. 
Ook tijdens de vorige bestuursperiode ging de stad al het engagement aan om dé fietsstad van de regio te 
worden.
Momenteel is de stad bezig met de opmaak van een nieuwe schoolroutekaart en een kaart met de 
belangrijkste fietsroutes in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan. Deze kaarten kunnen 
ongetwijfeld bijdragen tot het uitbouwen van een goed fietsnetwerk, een aaneenschakeling van 
fietsverbindingen zodat kinderen veilig naar school, volwassenen naar het werk of de winkel en 
iedereen naar de bibliotheek, zwembad of waar dan ook naartoe kan fietsen.
Maar de tijd van actie is aangebroken. De drie mobiliteitsplannen die de voorbije jaren werden 
opgemaakt (in 1990, 2002 en 2011) somden de aanleg van verschillende fietspaden op. In 
september 2011 stelde de stad al eens een schoolroutekaart voor, in september 2015 volgde een 
fietskaart, een jaar later was er in samenwerking met de provincie een voorstel van lokale 
functionele fietsroutes.
Vandaag is de opmaak van een volgende schoolroutekaart zo goed als klaar en wordt een 
nieuwe kaart met de belangrijkste fietsroutes opgemaakt. De tijd is aangebroken dat de stad stopt 
met plannen en plannetjes maken en begint met de aanleg van al die fietspaden en het 
wegwerken van de knelpunten die op de kaarten staan.
Voorstel: het stadsbestuur gaat met scholen en Fietsersbond (al dan niet online) aan tafel zitten 
en werkt nog voor de zomer een prioriteitenlijst mét tijdslijn uit om knelpunten weg te werken en 
fietspaden aan te leggen. Wanneer dat nodig blijkt schuiven andere stakeholders, zoals Infrabel, 
het Agentschap Wegen en Verkeer of de Vlaamse Waterweg, mee aan tafel.
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4. Raadslid Folke D’Haeyer

4.1. Vraag 1: skateparken

In het bestuursakkoord van 2019 lezen we “De mogelijkheden voor een nieuw skatepark (indoor en/of 
outdoor) in samenspraak met de skaters, en een BMX-piste worden onderzocht, en, wanneer mogelijk, 
gerealiseerd." Op verschillende commissies sport kwam het dossier van het skatepark al aan bod en 
ondertussen lazen we ook op VRT NWS dat er een nieuw skatepark en een uitbreiding komt. In de zomer 
van 2020 was het duidelijk dat skaten een succes blijft en het leek zelfs toe te nemen. Momenteel zijn de 
dagen kort en nat en gaan de Oudenaardse skaters op creatieve manier op zoek naar onderdak, om toch te 
kunnen blijven skaten. Maar veel zekerheid hebben ze niet en er is weinig sociale controle. Op de 
inspraakwebpagina "Bouw mee aan de brede buurtschuur!" van Oudenaarde en Revive heeft het idee om 
opnieuw een indoor skatepark in te richten op de site Saffrou veel succes.
Vragen:
- Wanneer komt er een officiële beslissing door het schepencollege/gemeenteraad in het dossier van het 
outdoor skatepark?
- Wordt er verder gezocht naar duurzame oplossingen om indoor te skateboarden?
Het huidige skatepark op z’n best (2020)
Het huidige skatepark op z’n slechtst (reeds verwijderd) (2020)
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4.2. Vraag 2 en voorstel: luiers

Op verschillende gemeenteraden kwamen verschillende aspecten van luiers reeds aan bod. Er werd al 
gesproken over ophalen van luierafval tijdens een lockdown; over het feit dat afvalintercommunale IVLA 
nog steeds zakken gebruikt waarop staat dat het afval wordt gerecycleerd terwijl het wordt verbrand; er 
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werd al gesproken over het inefficiënte van de verbranding van luierafval; er werd al gesproken over 
meer bekendheid voor subsidies voor herbruikbare luiers; en er werd al gesproken over proefprojecten 
met wasdiensten voor herbruikbare luiers voor kinderdagverblijven - waarbij de onthaalouder noch de 
ouders van de baby's de vuile was hoeven te doen, maar waar dit door een professionele firma wordt 
gedaan.
Welke ambities heeft stad Oudenaarde om (luier)afval te verminderen?
Voorstel: Oudenaarde moderniseert het subsidiereglement rond herbruikbare luiers en gaat actief op zoek 
naar onthaalouders die willen instappen in een proefproject met een wasdienst voor herbruikbare luiers. 
Oudenaarde biedt de mogelijkheid aan om herbruikbare luiers te huren voor enkele weken om jonge 
ouders kennis te laten maken met het gebruik ervan.
Afvalzakken IVLA die de waarheid mooier voorstellen dan dat ze is want luierafval wordt verbrand
Wasbare luiers van een professionele wasdienst © Washcot
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Mathieu Mas.

5. Raadslid Eric Meirhaeghe

5.1. Vraag 1: speelmogelijkheden voor ieder kind

Er zijn, verspreid over gans Oudenaarde, verschillende speelpleinen. Allemaal zijn ze gericht op 
speelkansen voor de kleinsten, op sommige plaatsen is ook gedacht aan avontuurlijke mogelijkheden voor 
oudere kinderen. Het is echter een bijzonder trieste vaststelling dat in zowat alle speeltuinen fysieke 
barrières zijn voor kinderen met een beperking. Zij kunnen er niet of nauwelijks spelen. Ingrepen zijn dan 
ook noodzakelijk als men niet wil dat deze kinderen enkel maar vanaf de zijlijn kunnen toekijken.
Na observatie van de speeltuinen in Oudenaarde zijn er enkele kenmerken opgevallen. De ondergrond 
bestaat meestal uit zand of gras en er lopen geen paden naar de speeltoestellen. Deze factoren maken de 
speeltuinen ontoegankelijk voor kinderen in een rolstoel. Daarnaast zijn er geen toestellen die zich 
specifiek richten naar kinderen met verminderde mogelijkheden op het vlak van cognitie, zicht of gehoor. 
Uit o.a. gesprekken met betrokken ouders distilleerde ik enkele concrete mogelijkheden en oplossingen. 
Blinde of slechtziende kinderen kunnen erg genieten van auditieve en tactiele elementen zoals een 
muzikaal hinkelpad of een zandbak. Dove kinderen beleven dan weer plezier met visuele speelelementen 
zoals een speelwand of spiegels. Beide doelgroepen kunnen zich ook vermaken in een tuin met 
verschillende kruiden en planten die verscheidene geuren verspreiden.  Kinderen met een verstandelijke 
beperking hebben ook baat bij zintuiglijk materiaal zoals muziekinstrumenten of een waterfontein. Verder 
spelen ze ook graag met materialen waarmee ze zaken imiteren.
Bij vernieuwing en aanleg van nieuwe speeltuinen dient men dus ruim aandacht te besteden aan 
toegankelijkheid. Waar nieuwe woonontwikkelingen op stapel staan bijvoorbeeld, of op speelse 
passageplaatsen langs recreatieve routes en knooppunten, of in de natuurspeeltuin in het bos ’t Ename, 
een gegeerd stuk speelgebied,… Het moet een streefdoel zijn dat elk kind op minstens één speeltoestel 
kan spelen.
Er is veel vraag naar een speeltuin in het Liedtspark. Meteen biedt de geplande herinrichting van het park 
de kans tot een grotere en expliciete kindgerichtheid. Maar bovenal is dit een buitenkans om hier een 
inclusieve speel- en belevingsruimte te creëren waarin enkele van de opgesomde mogelijkheden zeker 
hun plaats kunnen vinden. 
Integratie van kinderen en het leren omgaan met elkaar begint niet enkel op school, maar vaak ook op 
speelpleinen in de buurt. Een mix van speeltuigen, zowel diegene die een uitdaging vormen voor valide 
kinderen als toegankelijke toestellen, is daarom belangrijk. 
Overleg met ouders voor het aanleggen en vernieuwen van inlusieve speelruimte is absoluut aangewezen, 
zij weten als geen ander wat de vereisten zijn tot inclusiviteit. Nu voelen zij zich al te vaak een vergeten 
groep.
Vragen:
Is men bereid ruim aandacht te besteden aan toegankelijkheid bij vernieuwing en aanleg van nieuwe 
speeltuinen?
Is men bereid hiertoe samen te werken met betrokken ouders, scholen, diensten,…?
Wendt men de geplande herinrichting van het park aan om hier een inclusieve speel- en belevingsruimte 
te creëren?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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6. Raadslid Kristof Meerschaut 

6.1. Vraag en voorstel 1: startende ondernemers in Oudenaarde

De gemeenteraad keurde op 2 maart 2020 een reglement goed waarin voorzien wordt in subsidies voor 
startende ondernemingen.  Voor het jaar 2020 en 2021 werd een bedrag van 30.000 euro voorzien.  Na 6 
maanden zou het reglement geëvalueerd en bijgestuurd worden.
Vragen

1. Hoeveel subsidiedossiers werden ingediend?
2. Hoeveel budget rest er nog?

Starters zijn in Oudenaarde nu ook al vrijgesteld van de Algemene Gemeentelijke Heffing voor het eerste 
jaar van hun activiteit.  Toch moet er in deze onzekere tijden (COVID-19 ) nagedacht worden over een 
ruimere tegemoetkoming aan starters.  Dat kan door 2 jaar vrijstelling geven voor de gemeentelijke 
belasting (vb. Ronse).  Sommige steden en gemeenten betalen ook de kost terug voor inschrijving in de 
kruispuntdatabank voor ondernemingen (€ 89,50) (vb. Gent, Ronse).  Op die manier kunnen er, in 
aanvulling op het lopende subsidiereglement, meer starters ondersteund worden en kan er ook breder 
ondersteund worden.  
Een meer uitgebreide ondersteuning en begeleiding van startende ondernemers kan een eerste concrete 
invulling zijn van het op te richten ondernemersloket waarover tijdens de gemeenteraad van 28 september 
consensus was.
Voorstel

1. Het stadsbestuur betaalt de kost terug voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor alle 
startende ondernemingen (€ 89,50).

2. Startende ondernemingen worden de eerste 2 jaar van hun activiteit vrijgesteld van de Algemene 
Gemeentelijke Heffing.

De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

6.2. Vraag 2: ondersteuning erkende dierenasielen uit Oudenaarde

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 30 november 2020 werd beslist op welke manier de middelen uit 
het Vlaams Noodfonds i.k.v. Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur (295.000 euro) zouden verdeeld 
worden.  Sportverenigingen, jeugdverenigingen, verenigingen uit de culturele sector, feestcomités en 
buurtcomités hebben recht op een deel van de middelen.  Daarnaast werden ook al veel middelen ingezet 
ter ondersteuning van de horeca en handel.  
Eén sector lijkt vooralsnog tussen de stoelen te vallen: dierenwelzijn.  Op het grondgebied van 
Oudenaarde zijn twee erkende dierenasielen: Operatie zwerfkat vzw en Marlise vzw.  Beide vzw’s zijn 
voor wat betreft hun werkingsmiddelen afhankelijk van de opbrengst van een jaarlijks eetfestijn en een 
deur-aan-deurverkoop (van bijvoorbeeld paaseitjes).  Deze activiteiten zijn in 2020 niet kunnen doorgaan.  
En ook voor het komende jaar is het nog afwachten wat mogelijk zal zijn.  Het is voor deze vzw’s 
sowieso al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, nog los van corona.  Hun toegevoegde waarde op 
maatschappelijk vlak is nochtans duidelijk.
Een directe ondersteuning naar aanleiding van corona kan voor deze vzw’s veel betekenen.  Daarnaast 
moet er ook nagedacht worden over een structurele subsidie, los van de coronaproblematiek.  Dit kan de 
Oudenaardse vzw’s helpen een lange termijnvisie te ontwikkelen, en zo kunnen ze de stad Oudenaarde 
beter ondersteunen in haar ambitie om een diervriendelijke stad te zijn.     
Vragen

1. Hoeveel middelen gaan er naar dierenwelzijn in het algemeen?        
2. Welke lopende contracten heeft het stadsbestuur in het kader van dierenwelzijn? (ook met 

organisaties buiten Oudenaarde zoals Folyfoot vzw, Rato, VOC Merelbeke?)     
3. Werd het beschikbare budget van €12.000 voor het voeren van een zwerfkattenbeleid in 2020 

effectief besteed?
4. Is het stadsbestuur bereid om de erkende dierenasielen in Oudenaarde een éénmalige financiële 

ondersteuning te geven naar aanleiding van Corona?
5. Is het stadsbestuur bereid om de erkende dierenasielen in Oudenaarde een structurele financiële 

ondersteuning te geven?
De vraag wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.
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7. Raadslid Boris Labie

7.1. Voorstel 1: snelheid remmende maatregelingen Huttegem

Het stuk straat tussen Huttegem en de parking aan de Donk wordt vaak gebruikt door voetgangers en 
fietsers.  Maar diezelfde weg is ook een sluipweg voor wagens, die er bovendien veel te snel rijden (vaak 
getunede wagens).  Dit leidt tot gevaarlijke situaties.  Bijkomend, bij regenweer, staan er plassen in de 
straat.  Wanneer wagens dan aan een te hoge snelheid rijden, worden voetgangers en fietsers nat van het 
opspattend water.
Voorstel
Ter bevordering van het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers worden snelheid remmende 
maatregelen voorzien (vb. vluchtheuvels).
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

7.2. Vraag 1: vooruitzichten horeca

Sinds 19 oktober 2020 moet de horeca (cafés en restaurants) op bevel van de federale overheid verplicht 
sluiten. Deze maatregel loopt alvast tot 1 maart 2021, en mogelijk nog langer.  Maar het moment zal 
komen dat de maatregelen kunnen teruggeschroefd worden, het is raadzaam om nu al na te denken over 
een plan van aanpak. De sector smacht naar enig perspectief.
Vraag

1. Welke maatregelen worden overwogen als steun voor de horeca in Oudenaarde?  Komen er 
lokale premies? Komt er een promotiecampagne? Een nieuw promofilmpje?  

2. Zal het EK mogen plaatsvinden op de Markt? Wat met de Bierfeesten? 
3. Kan het zomerterras vroeger geplaatst worden?
4. Kan er vanuit de stad iets gedaan worden aan de wurgcontracten van brouwerijen alsook de 

verplichte hectoliters en verplichte afnames aan de duurste prijs?
5. Bij bepaalde handels- en horecazaken is de bovenverdieping onbruikbaar wegens verkrotting. 

Kan het stadsbestuur ingrijpen op basis van het reglement verwaarlozing?   
De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

8. Raadslid Kathy De Rycke

8.1. Voorstel 1: communicatie

De laatste weken hebben sociale en andere media ons geleerd dat het in onze mooie stad mank loopt met 
de communicatie naar onze burgers.  Zelfs wanneer er zwaar ingezet wordt op inspraak en communicatie 
– zoals bij de opmaak van het mobiliteitsplan – blijken teveel mensen niet op de hoogte.  Mogelijk spelen 
de omstandigheden naar aanleiding van Corona hier een rol.  Veel informele communicatiekanalen zijn 
immers weggevallen, denken we maar aan de gesloten cafés, restaurants, kappers, schoonheidssalons, 
sportclubs die niet meer mogen trainen…  Nieuws verspreidt zich minder snel en minder goed door het 
wegvallen van deze informele ontmoetingen.  Bovendien zijn niet alle mensen in de mogelijkheid om 
informatie via de computer op te zoeken.  
Het is belangrijk dit te erkennen het beleid inzake communicatie hierop af te stemmen.   
Voorstel
Het stadsbestuur erkent dat omwille van corona veel informele contacten weggevallen zijn en dat dit een 
aangepaste aanpak op vlak van communicatie veronderstelt.  
Bij projecten of plannen met een grote impact, zoals de opmaak van het mobiliteitsplan, wordt een pas op 
de plaats gemaakt om een extra inspanning mogelijk te maken op vlak van inspraak en communicatie.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

9. Raadslid Dagmar Beernaert

9.1. Voorstel 1: info- promocampagne voor vaccinatie

Vaccinatie is een cruciaal gegeven in de strijd tegen corona. Nu de lokale vaccinatiestrategie stilaan op 
gang komt, moeten we zoveel mogelijk mensen die vandaag nog twijfelen of ze zich gaan laten 
vaccineren over de streep trekken. Hoe meer mensen we overtuigen om zich te laten vaccineren, hoe meer 
mensen we beschermen en hoe sneller onze horecazaken opnieuw de deuren kunnen openen.
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Een campagne met lokale helden uit de zorg, lokale bekendheden, onze lokale zelfstandigen en inwoners 
van onze stad die corona overleefd hebben die oproepen om je te laten vaccineren, kan mee het verschil 
maken. De lokale cafébaas bijvoorbeeld die oproept tot vaccinatie zodat hij zo snel mogelijk zijn zaak 
terug kan openen. Dat kan impact hebben. 
Volgende vragen:
Is het stadsbestuur bereid lokaal een promo- en infocampagne uit te rollen om zoveel mogelijk inwoners 
te overtuigen zich te laten vaccineren?
Is het stadsbestuur bereid een lokaal telefoonnummer open te stellen waar mensen terecht kunnen met hun 
praktische vragen over vaccinatie en het vaccinatiecentrum?
Tijdens de eerste lockdown kregen alle 85-plussers die alleen wonen in onze stad een telefoontje. Is het 
stadsbestuur bereid om opnieuw een telefoonronde te organiseren bij deze (risico)groep om hen te 
overtuigen zich te laten vaccineren en zich ervan te verzekeren dat ze gemakkelijk naar het 
vaccinatiecentrum kunnen komen?
Daarbij volgend voorstel:
Oudenaarde rolt een creatieve lokale promo- en infocampagne uit voor vaccinatie. Samen met lokale 
helden uit de zorg, lokale bekendheden, lokale horeca en handelaars en inwoners die corona overleefd 
hebben roepen we op om van Oudenaarde de best gevaccineerde gemeente van Vlaanderen te maken.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Bart Dossche.

9.2. Voorstel 2: sociale wasserette + uitrol project Papillon

Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is de aankoop van grote huishoudtoestellen zoals een 
droogkast, diepvriezer of wasmachine vaak een zware kost. Om de kosten te drukken wordt vaak 
noodgedwongen geopteerd voor een goedkoop of tweedehands exemplaar. Die toestellen zijn vaak ook 
energieverslindend waardoor ze de energiefactuur van het gezin de hoogte in jagen. Bovendien hebben 
sommige gezinnen die klein behuisd zijn helemaal geen plaats om een wasmachine of droogkast te 
plaatsen en is een commerciële wasserette duur.
In West-Vlaanderen rolde Samenlevingsopbouw het project ‘Papillon – Tien jaar zonder zorgen’ uit. Via 
dat project kunnen maatschappelijk kwetsbare gezinnen tegen een voordelige prijs energiezuinige 
huishoudtoestellen huren. In de huurprijs van de toestellen zit ook plaatsing, service, onderhoud en 
eventuele herstellingen zodat de gezinnen niet voor onverwachte kosten komen te staan. Na tien jaar 
worden de toestellen gerecycleerd. Bovendien zet het project ook in op luchtkwaliteit in huis door de 
plaatsing van een woonmeter die aantoont wanneer het huis moet verlucht worden. Het project wordt nu 
verder uitgerold in heel Vlaanderen. Gemeenten kunnen hierop intekenen.
Volgende voorstellen:

 OCMW Oudenaarde organiseert in het Sociaal Huis een sociale wasserette met enkele 
wasmachines en droogkasten waar gezinnen met een OK-pas die thuis niet de mogelijkheid 
hebben hun kledij te wassen of drogen tegen een voordelige prijs de was kunnen doen.

 OCMW Oudenaarde bekijkt de mogelijkheid om het project ‘Papillon’ uit te rollen in 
Oudenaarde zodat maatschappelijk kwetsbare gezinnen een energiezuinig huishoudtoestel tegen 
een voordelige prijs kunnen huren.

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas en Stefaan Vercamer.

10. Raadslid Vincent Thomaes

10.1. Vraag 1: modder op de rijbaan aan steenbakkerij Vande Moortel en aan wegeniswerken

Modder op de rijbaan aan steenbakkerij Vande Moortel en aan wegeniswerken:
Regelmatig krijg ik te horen van fietsers dat de rijbaan gelegen aan steenbakkerij Vande Moortel 
zodanig onder de modder ligt dat het voor fietsers een heel gevaarlijke situatie is des te meer dat 
er geen of weinig verlichting is.
Ook wordt er gemeld dat aan verschillende wegeniswerken een gelijkaardige situatie is.
Vraag: Wat kan/zal er ondernomen worden om die situaties veiliger te maken ?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
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10.2. Vraag 2: opzetten van de vaccinatiecentra

Opzetten van de vaccinatiecentra: aandacht voor de omkadering, de beheersing van de 
verkeersstroom en de mobiliteit van de inwoners van onze gemeente
 De Vlaamse regering maakt zich sterk dat nog voor de komende zomer elke Vlaming minstens één 
vaccinatieprik zal hebben gekregen. Om dat doel te kunnen bereiken, zullen tientallen vaccinatiecentra 
worden opgezet. Iedere Vlaming zou binnen een straal van 15 km een vaccinatiecentrum moeten vinden.
 In de uitrol van de centra ligt geen taak voor de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat onder meer de 
omkadering, de beheersing van de verkeersstroom en de mobiliteit van de eigen inwoners punten zijn 
waarvoor de gemeenteraad wel bevoegd is en aandacht moet voor hebben.
 De Vlaams-Belangfractie had dan ook graag een antwoord op volgende vragen:
 Waar zal dat vaccinatiecentrum ingericht worden ?
Voor welke andere gemeenten geldt dit centrum en daaruit volgend: hoeveel personen worden in het 
centrum verwacht, binnen welk tijdskader ?
Dit zal een enorme extra verkeersstroom meebrengen. Hoe zal die worden geleid ?
Moet onze gemeente omkadering voor het centrum voorzien: materiële, vrijwilligers, extra politie, … ?
Mensen zullen niet alleen met de wagen, maar ook met het openbaar vervoer naar onze gemeente komen. 
Ligt het vaccinatiecentrum op wandelafstand van station of bushalte of dient de gemeente een 
pendeldienst te voorzien ?
Dient de gemeente extra budget te voorzien ? De Vlaamse regering heeft dan wel aangekondigd de kost te 
zullen dragen, maar allicht zullen de steden en gemeenten de zaak of een deel ervan moeten pre-
financieren. Hoewel zich dan ineens de vraag stelt of de 250 000 euro die de Vlaamse regering uittrekt, 
zal volstaan en er toch niet een kost voor de lokale besturen blijft ?
 wie zal instaan voor de aangekondigde persoonlijke uitnodiging ? Heeft de gemeente daarin een taak ?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en Bart Dossche.

De vergadering wordt geheven om 21.43u.

Goedgekeurd in zitting van 22 februari 2021.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


