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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 31 MEI 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, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, 
Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, 
Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Franka Bogaert: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1 tem 5;
Eva Pycke: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 12 mei 2021 voor de organisatie van de gemeenteraad 
op 31 mei 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. 12 mei 2021 om de gemeenteraad van 31 mei 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. 12 mei 2021 om de gemeenteraad van 31 mei 2021 via 
een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.

2. Gaselwest Algemene Jaarvergadering 28 juni 2021

De gemeenteraad,

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Gaselwest;

Gelet op de uitnodiging dd. 1 april 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de 
algemene vergadering van Gaselwest op 28 juni 2021 met als agenda:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
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3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.  

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen:

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers. 

7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.

7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: eenparig

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2020.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.  

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen:

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers. 

7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.

7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
op 28 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

3. IVLA Algemene Vergadering 24 juni 2021

De Gemeenteraad, 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale IVLA;

Gelet op de statuten van IVLA;

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op de brief dd. 23 april 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
vergadering van IVLA op donderdag 24 juni 2021 met als agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 
2020

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IVLA op donderdag 24 juni 2021 goed.

Artikel 2. Raadslid Danny Lauweryns, aangeduid als vertegenwoordiger van de stad of 
gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene 
jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, 
genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er IVLA van op de hoogte.

4. TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene jaarvergadering op 18 juni 2021.

De Gemeenteraad, 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW ov;

Gelet op de statuten van TMVW ov;

Gelet op de mail dd. 30 april 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov op 18 juni 2021 met als agenda:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 
december 2020

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk regelement
8. Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen

Overwegende dat in het kader van de geldende coronamaatregelen geen vergadering kan worden 
georganiseerd waarop alle vertegenwoordigers aanwezig zijn; dat de raad van bestuur besliste dat de 
vertegenwoordigers van de deelnemers in TMVW ov of hun plaatsvervanger hun goedkeuring van de 
agendapunten op geldige wijze schriftelijk per stemformulier kunnen overmaken;

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Keurt de agenda en daarbij horende documenten van de algemene vergadering van TMVW ov. 
op 18 juni 2021 goed.

Artikel 2. De raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024 
aangeduid als vertegenwoordigers van de stad, die aan de algemene jaarvergadering zullen deelnemen, op 
te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er TMVW ov van op de hoogte.
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5. Toerisme Oost-Vlaanderen Algemene Vergadering 24 juni 2021

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Toerisme Oost-Vlaanderen:

Gelet op de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen;

Gelet op de mail van 28 april 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
jaarvergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen op 24 juni 2021 met als agenda:

1. Verwelkoming
2. Agenda vergadering en verslag vorige vergadering 8/12/2020
3. Activiteitenverslag 2020
4. Jaarrekening 2020

Toelichting
Verslag commissaris en toezichthouder
Vraag goedkeuring
Vraag kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder

5. Aanpassing planning en budget 2021: toelichting en vraag goedkeuring
6. Wijziging vertegenwoordigers en aanstelling bestuurders
7. Wijziging statuten en intern reglement: vraag goedkeuring en bevestiging
8. Varia en rondvraag

Overwegende dat in het kader van de geldende coronamaatregelen geen vergadering kan worden 
georganiseerd waarop alle vertegenwoordigers aanwezig zijn; dat de raad van bestuur besliste dat de 
vertegenwoordigers van de deelnemers in Toerisme Oost-Vlaanderen of hun plaatsvervanger hun 
goedkeuring van de agendapunten op geldige wijze schriftelijk per stemformulier kunnen overmaken;

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Keurt de agenda en daarbij horende documenten van de algemene vergadering van Toerisme 
Oost-Vlaanderen op 24 juni 2021 goed.

Artikel 2. De burgemeester Marnic De Meulemeester, kandidaat-bestuurder; raadslid Robin De Vos, 
vertegenwoordiger en Stefaan Vercamer, plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor de legislatuur 2019-
2024 aangeduid als vertegenwoordigers van de stad, die aan de algemene jaarvergadering zullen 
deelnemen, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad 
van heden.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er Toerisme Oost-Vlaanderen van op de hoogte.

6. SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van 22 juni 2021.

De Gemeenteraad, 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de 
vorm van een dienstverlenende vereniging;

Gelet op de brief dd. 10 mei 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
vergadering van SOLVA op 22 juni 2021 met als agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
2. Samenstelling van het bureau
3. Jaarverslag 2020
4. Jaarrekening per 31 december 2020
5. Verslag van de commissaris
6. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar 2020
7. Vernieuwing mandaat commissaris
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8. Statutenwijziging SOLVA: maatschappelijk doel
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering
10. Varia

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op 22 juni 2021 goed.

Artikel 2. Raadslid Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger 
van de stad of raadslid Murat Yurtay, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene 
vergadering zal deelnemen, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in 
de gemeenteraad van heden

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er SOLVA van op de hoogte.

7. Erfpachtovereenkomst Roompot

De Gemeenteraad,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van project De Donk, tussen de stad Oudenaarde en 
RP Holding BV;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 24 november 2017 tussen de stad Oudenaarde en RP 
Holding BV voor de ontwikkeling van het project De Donk;

Gelet op de akte van erfpacht van 09 juli 2018, in uitvoering van bovenvermede samenwerkings-
overeenkomst, tussen de stad Oudenaarde en de NV Roompot België;

Gelet op het afbakeningsplan als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde 
en RP Holding BV voor de ontwikkeling van project De Donk, opgemaakt door het landmeetkundig 
Studiebureel Martens bvba;

Gelet op de vraag van raadsleden naar de erfpachtovereenkomst die zowel fase 1, 2 als 3 omvat, zal de 
burgemeester een technische toelichting geven op de eerstvolgende commissie;

Overwegende dat bij de concrete uitvoering van Fase 2 zo veel mogelijk gebruik zal gemaakt worden van 
de aanwezige wegeninfrastructuur; dat de aanduiding van de grond bedoeld voor Fase 2 in werkelijkheid 
niet volledig overeenkomt met de contouren van de grond die voor deze fase in gebruik zal worden 
genomen;

Overwegende dat ten behoeve van Fase 2 nutsvoorzieningen worden aangelegd op de grond bedoeld voor 
Fase 3; dat het essentieel is dat de erfpachter toestemming verkrijgt om de infrastructuur bedoeld voor 
Fase 2 aan te leggen op de grond bedoeld voor Fase 3;

Overwegende dat het derhalve aangewezen is om een zone van ca. 11.869 m², in het initieel plan 
behorende tot Fase 3, onder te brengen onder Fase 2; dat de erfpachtovereenkomst in die zin dient 
aangepast;

Gelet op het ontwerp verkavelingsplan;

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 met de aanpassing van de erfpachtovereenkomst van 09 juli 2018, 
in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 24 november 2017, tussen de stad Oudenaarde en 
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de NV Roompot België, meer bepaald in het afbakeningsplan wordt een deel van de oppervlakte voorzien 
in Fase 3 verschoven naar Fase 2.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van 
onderhavige beslissing.

8. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Alg Vergadering 1 juni 2021

Dit punt wordt ter zitting van de agenda gehaald. De Raad is van mening dat de bevoegdheid om dit punt 
te behandelen gedelegeerd is aan de door de raad aangeduide vertegenwoordigers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

9. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: los meubilair (2) - bestek nr. L00162021. Bekrachtigen 
collegebeslissing dd° 19 april 2021 betreffende goedkeuring lastvoorwaarden, raming en 
gunningswijze.

De gemeenteraad,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 houdende goedkeuring van het
bestek, de raming, de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht “Herinrichting bibliotheek
Vleeshuis - los meubilair”;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 houdende
goedkeuring van de stopzetting van de plaatsingsprocedure voor de opdracht “Herinrichting
bibliotheek Vleeshuis - los meubilair”;

Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 houdende 
goedkeuring van de lastvoorwaarden en raming voor de opdracht “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - 
los meubilair (2)”;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025,

investeringsbudget van 2021, op budgetcode ACT-38 0703-00 2400000;

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: Met betrekking tot het dossier “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - los meubilair (2)” wordt 
de collegebeslissing dd° 19 april 2021 houdende goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming t.b.v. 
€ 35.157 exclusief btw of € 42.539,97 inclusief 21% btw en gunningswijze bekrachtigd.
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10. Restauratie Tissenhovemolen - bestek nr. W62392021. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming 
en gunningswijze

De Gemeenteraad,

Overwegende dat in 2015 de stad bij wijze van schenking eigenaar is geworden van de Tissenhovemolen 
te Mater; dat de Tissenhovemolen in zijn huidige toestand vermoedelijk dateert van rond 1787 en 
beschermd is bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1956;

Overwegende dat de laatste restauratie aan de molen dateert van 2006;

Overwegende dat één van de wieken is afgebroken en om veiligheidsredenen een tweede wiek werd 
afgenomen;

Overwegende dat uit nazicht is gebleken dat de Tissenhovemolen in zijn geheel dringend dient 
gerestaureerd te worden; dat voor de opmaak van een restauratiedossier Adviesbureau Groen uit 
Montfoort (Nederland) werd aangesteld;

Overwegende dat in het kader van de “Restauratie Tissenhovemolen” een bestek met nr. W62392021 
werd opgesteld door de ontwerper, Adviesbureau Groen, Molenstraat 25 te NL-3417 Montfoort;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 289.075 (exclusief btw) of € 
349.780,75 (inclusief btw);

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te Gent;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2021 en 2022, 
op budgetcode GBB-BIA 0720-00 2210007;

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 41, §1, 2° (het 
geraamde bedrag exclusief btw overschrijdt de drempel van € 750.000 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;

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. W62392021 en de raming voor de opdracht 
“Restauratie Tissenhovemolen”, opgesteld door het Adviesbureau Groen, uit Montfoort (Nederland). De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 289.075 (exclusief btw) of € 
349.780,75 (inclusief btw).

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
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Artikel 3: Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie, namelijk het Agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 
70 bus 91 te Gent.

Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021 en 2022, op 
budgetcode GBB-BIA 0720-00 2210007.

Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

11. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van  het wegverkeer betreffende 
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Heurnestraat 68

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.

Besluit: eenparig

Artikel 1: In de Heurnestraat t.h.v. nr. 68 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.

Artikel 2:  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BESTUUR PERSONEEL

12. De goedkeuring omtrent het toekennen van eretitels

De Gemeenteraad, 

Gelet op artikelen 17§4; 73, 3de lid en 148 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017;

Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.05.2021 waarbij het voorstel van 
reglement gunstig geadviseerd werd;

Besluit: eenparig

Artikel 1: Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan als 
schepen of gemeenteraadslid van de stad Oudenaarde.
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Artikel 2: Om in aanmerking te komen voor een titel als ereschepen dient de mandataris te voldoen aan 
volgende voorwaarden:

- gedurende 12 jaar effectief het mandaat van schepen te hebben bekleed bij de stad of

- gedurende 6 jaar effectief het mandaat van schepen te hebben bekleed én voor of na het ambt als 
schepen ten minste 12 jaar een mandaat als OCMW/gemeenteraadslid te hebben bekleed, 
waarvan minstens 6 jaar als gemeenteraadslid. 

De jaren die betrokkene zetelde als burgemeester of voorzitter van het OCMW kunnen worden meegeteld 
voor de vereiste anciënniteit.

Artikel 3: Om in aanmerking te komen voor een titel als eregemeenteraadslid dient de mandataris te 
voldoen aan volgende voorwaarden:

- gedurende 12 jaar effectief te hebben gezeteld in de gemeente- of OCMW-raad van stad 
Oudenaarde, waarvan minstens 6 jaar als gemeenteraadslid.

Artikel 4: Voor de berekening van de vereiste mandaatjaren moeten deze niet aaneensluitend  zijn. 

Artikel 5: Om de titel van ereschepen of eregemeenteraadslid te kunnen dragen moet de mandataris van 
onberispelijk gedrag zijn, dit wil zeggen geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen hebben 
opgelopen. 

Artikel 6: Indien de mandataris overlijdt in de uitoefening van een 2de ambtstermijn, wordt deze volledig 
meegerekend.

Artikel 7: §1. De schepenen en gemeenteraadsleden die in aanmerking komen voor de toekenning van de 
titel van ereschepen of eregemeenteraadslid worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht (binnen het 
jaar, bij het einde van het mandaat).

§2. De eretitel wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door:

- de betrokken gewezen schepen, dan wel gemeenteraadslid;

- de rechtsopvolger van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds overleden is.

§3. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. 

Artikel 8: De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitoefent in het 
stadsbestuur en het OCMW Oudenaarde, noch wanneer hij door het stadsbestuur of OCMW als actief 
personeelslid bezoldigd wordt. 

Artikel 9: De titel van ereschepen heeft voorrang op de titel van eregemeenteraadslid. Beide titels kunnen 
niet samen gedragen worden. Na het bekomen van een hogere titel kan geen lagere titel meer worden 
toegekend. Wanneer een hogere titel wordt toegekend mag de lagere titel niet meer gedragen worden.

Artikel 10: De eretitel kan slechts gemotiveerd ingetrokken worden als blijkt dat betrokkene niet meer 
voldoet aan de in huidig reglement vermelde voorwaarden.

KMO - HANDEL

13. Wijzigen reglement subsidie voor startende ondernemers

De Gemeenteraad, 

Gelet op de afbakening van het kernwinkelgebied zoals vastgelegd in de beslissing van de gemeenteraad 
dd. 16.12.2019 betreffende de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen;

Overwegende dat het stadsbestuur de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied wil verhogen door het 
aantrekken van nieuwe ondernemers en tegelijk de beschikbare panden wil invullen;

Overwegende dat het stadsbestuur Oudenaarde als een levendige stad met een attractieve kern wil 
behouden en versterken, moet gezorgd worden dat de beschikbare panden terug ingevuld worden;

Overwegende dat het kernwinkelgebied de grootste aantrekkingskracht heeft als winkelgebied in 
Oudenaarde, dit in vergelijking met de verspreid gelegen winkels;
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Overwegende dat het stadsbestuur reeds volop inzet op kernversterking met samenhangende acties o.a. de 
leegstandsheffing, het centrummanagement en de premiestelsels voor het kernwinkelgebied; 

Overwegende dat de kwaliteit en de uitstraling van het kernwinkelgebied bewaakt moet worden;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Aan artikel 2 Toepassingsgebied wordt toegevoegd:

Kernwinkelgebied: de afbakening van het kernwinkelgebied zoals vastgelegd in de beslissing van de 
gemeenteraad dd. 16.12.2019 betreffende de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen.

Artikel 2. Aan artikel 5 Subsidieerbare uitgaven wordt toegevoegd:

Zakelijke dienstverlening: deze kosten omvatten de zakelijke dienstverlening zoals bv. Architect, notaris, 
accountant, boekhouder, ICT, en dergelijke.

Artikel 3. Artikel 6 Subsidiebedragen wordt geschrapt en vervangen door:

Binnen de perken van het voorziene budget verleent de stad een maximale subsidie van € 4.000,00, die 
kan gebruikt worden voor:

 Inrichtingskosten en zakelijke dienstverlening: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een 
maximum van € 3.000,00

 Marketing en promotie: maximaal € 1.000,00 zijnde 100% van de ingediende kosten (bedragen 
excl. btw)

Uitsluitend voor het afgebakend kernwinkelgebied verleent de stad een maximale subsidie van € 8.000,00 
die kan gebruikt worden voor :

 Inrichtingskosten en zakelijke dienstverlening: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een 
maximum van € 6.000,00

 Marketing en promotie: maximaal € 2.000,00 zijnde 100% van de ingediende kosten (bedragen 
excl. btw)

Artikel 4. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en is geldig tot en met 31 december 2022. De 
gemeenteraad van Oudenaarde kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

14. Uitbetaling subsidies sociale zaken

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 2021 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;

Gelet op de nota aan het college dd 17/05/2021;

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;
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Besluit: eenparig

Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van seniorenbonden worden vastgesteld, 
zoals in bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer 
GBB-SOC/0909-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.

Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als 
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten

Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake 
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen 
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de Financiële dienst overgemaakt worden voor 
betaalbaarstelling.

SECRETARIAAT - NOTULEN

15. Goedkeuring notulen 26 april 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 26 april 2021 goedgekeurd.

SECRETARIAAT

HP1. Regenboogverklaring Oudenaarde

De Gemeenteraad, 

Gelet op de recente gebeurtenissen in Oudenaarde waarbij er openbaar geweld was tegen een holebi-
jongere en het opzettelijk verwijderen van de regenboogvlag; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 §1 (inzake bevoegdheid); 

Overwegende dat Stad Oudenaarde staat voor een non-discriminatiebeleid. Stad Oudenaarde wil een 
duidelijk en sterk signaal geven met de opmaak van een regenboogverklaring dat bovenstaande en andere  
discriminatie en zinloos geweld absoluut geen plek heeft in onze stad;

Besluit: eenparig.

Artikel 1. De hoogdringendheid wordt unaniem aanvaard. De gemeenteraad neemt kennis van de 
ontwerptekst.

VRAGEN EN VOORSTELLEN
1. Raadslid Murat Yurtay

1.1. Vraag 1: verkeersveiligheid Diependale en Fonteinplein

Diependale en Fonteinplein in Leupegem staan gekend als zeer drukke straten en verbindingswegen 
tussen Leupegem en het centrum van onze stad.

De voorbije jaren zijn er veelvuldige klachten van buurtbewoners en ook van zwakke weggebruikers 
omtrent auto’s die te snel rijden, zowel voor, tijdens en na de spitsuren. 

Houten paaltjes die geplaatst werden in Diependale om de zwakke weggebruikers te beschermen werden 
meermaals afgereden en dienden terug geplaatst en hersteld te worden door onze technische dienst.

De omliggende straten, zoals Doornikstraat, J.J.Raepsaetplein, Baarstraat, Remparden, J.Lacroixstraat en 
Desiré Waelkensstraat hebben reeds het statuut van zone 30, wat de veiligheid in deze straten ten goede 
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komt. Het lijkt mij dan ook logisch dat vanuit het verkeersveilig oogpunt, ook de aanleunende straten 
Diependale en Fonteinplein zone 30 worden.

Dit zou de veiligheid van buurtbewoners en zwakke weggebruikers zeker bevorderen.

VRAAG:

Kan er onderzocht worden om het statuut van zone 30 in te voeren in Diependale en Fonteinplein? 

En ook te zorgen voor de nodige handhaving?

De vraag wordt beantwoord door Peter Simoens.

2. Raadslid Tineke Van hooland

2.1. Vraag 1: thuisladen elektrisch voertuig op openbaar domein

In 2014 ondertekende Oudenaarde het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert de stad zich om de 
CO2 -uitstoot drastisch te verminderen. De Europese regels zijn niet min: de CO2-uitstoot met minstens 
55 procent te verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990) en volledig koolstofneutraal te zijn in 2050. In 
het bestuursakkoord geeft onze stad ook aan op het vlak van duurzaamheid een voortrekkersrol te spelen 
en haar voorbeeldfunctie ter harte te nemen. Naast het zelf investeren in duurzaamheidsoplossingen als 
stad, vind ik het ook belangrijk dat het stadsbestuur een faciliterende rol naar zijn burgers toe vervult en 
alle mogelijke opties aanbiedt om de duurzame vertaalslag samen mogelijk te maken. 

Meer en meer mensen investeren in een elektrische wagen. Ook de bedrijfswagens zullen vanaf 2026 
emissieloos moeten zijn. Een van de manieren om een elektrisch voertuig op te laden, naast de 
beschikbaarheid van voldoende publieke laadpalen, is thuis opladen. Dit is praktisch makkelijker en kost 
een stuk minder, zeker voor wie zonnepanelen heeft. 

Voor wie geen oprit of garage heeft of op appartement woont, ligt dit vandaag moeilijker. Zomaar een 
kabel over straat trekken, is niet toegelaten. Nochtans vind ik het belangrijk dat iedereen over de optie zou 
moeten kunnen beschikken om zijn/haar voertuig ook thuis op te laden. 

Vraag:

 In het kader van het gewenste en recent aangekondigde laadplan van Minister Somers, kan Stad 
Oudenaarde onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om thuis laden toe te laten indien de wagen 
zich op openbaar domein bevindt?

 Kan Stad Oudenaarde een kader met voorwaarden opmaken, ook rekening houdende met de 
veiligheid van de burgers op straat, om laden van een wagen op openbaar domein met eigen 
stroom mogelijk te maken?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid Elisabeth Meuleman

3.1. Vraag 1: laadpalen voor leerkrachten

Leerkrachten die met de elektrische fiets naar school komen hebben geen mogelijkheid om hun batterij op 
te laden op school. De batterij kan gewoon in het stopcontact, maar dat is niet volgens 
veiligheidsvoorschriften en de preventiediensten op scholen laten dat niet toe. Er moeten speciale 
laadpalen komen, maar dat is een zware investering voor de school. Vanaf 2025 zullen echter alle 
overheidsgebouwen moeten uitgerust zijn met elektrische laadpunten (bij nieuwbouw of renovatie is dat 
al vroeger), ook scholen. Vlaanderen wil hier geen extra middelen voor uittrekken zo bleek uit een 
antwoord op mijn vraag in het parlement aan minister Weyts.

Vragen:

Wil de stad Oudenaarde elektrische mobiliteit, en in het bijzonder elektrisch fietsen voor woon-werk 
verkeer aanmoedigen?
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Wil de stad scholen ondersteunen die sowieso in de nabije toekomst zullen moeten investeren in 
laadpalen, of vindt de stad dat de scholen dit volledig uit eigen werkingsbudget moeten betalen?

Indien ondersteuning voor een snellere omschakeling gewenst is, kan op de OOR bekeken worden hoe 
mogelijke ondersteuning om opladen van in eerste instantie fietsen maar ook elektrische wagens op 
scholen met parkeergelegenheid voor personeel kan uitgewerkt worden?

De vraag wordt beantwoord door Sybille De Vos.

3.2. Vraag 2 en voorstel 1: veilige kleinschalige bierfeesten en evenementen in de stad deze zomer

De langdurige lockdown en coronamaatregelen wegen voor heel veel mensen en sectoren heel zwaar 
door. Mensen hebben zeer duidelijk een ventiel nodig. Indien we daar als overheden geen oog voor 
hebben, en dit niet op een georganiseerde manier in goede banen leiden gebeuren er ‘ongelukken’ – denk 
maar aan La Boum, of de kampioenenviering in Brugge recenter nog. Heel binnenkort vindt het EK 
voetbal plaats. Ook dit zal mogelijk tot uitgelaten en niet altijd veilige feesttaferelen leiden in de stad. 
Anderzijds kwam ook het nieuws dat er ook dit jaar geen bierfeesten zullen plaatsvinden. We moeten als 
stad nochtans inzetten op kleinschalige, georganiseerde, veilige evenementen die mensen perspectief 
geven en voor een uitlaatklep zorgen, en getroffen sectoren zoals de horeca, de cultuursector, jonge 
kunstenaars, ondersteunen.

Vandaar onze vragen en voorstellen 

-Wat zal de stad organiseren in het kader van het EK voetbal? Hoe zullen festiviteiten in goede banen 
geleid worden?

- Wat doet de stad om de cultuursector en jonge kunstenaars die het laatste jaar zeer hard getroffen zijn 
een boost te geven deze zomer?

Voorstel : 

De stad organiseert een kleinschalige bierfeesten – kleinere optredens doorheen de zomer met beperkt 
aantal plaatsen en zittend publiek, cfr Rock Werchter. Er wordt in eerste instantie een podium gegeven 
aan Oudenaardse muziekgroepen, maar er kan ook breder gekeken worden.

Deze vraag wordt samen behandeld met punt 7.1. en beantwoord door John Adam en Stefaan Vercamer.

4. Raadslid Kristof Meerschaut

4.1. Vraag 1: Schapendries

Bij aanvang van de wegenwerken aan de Berchemweg werd de doorsteek aan de N60 ter hoogte van de 
Schapendries in Leupegem afgesloten met paaltjes en linten.  Hoewel de aanleiding om de doorsteek te 
sluiten nog steeds onveranderd is zijn de paaltjes en linten sinds kort wel weggenomen.  De doorsteek is 
opnieuw open zoals voorheen.

Om te vermijden dat het vrachtverkeer de Schapendries zou gebruiken als afkorting ging een 
elektronische sluis geplaatst worden.

Vragen

1. Waarom werd de doorsteek aan de N60 ter hoogte van de Schapendries terug opengesteld?

2. Is de elektronische sluis voor vrachtwagens reeds operationeel? Wat zijn de resultaten?

De vraag wordt beantwoord door Peter Simoens.
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4.2. Vraag 2: vergunning heraanleg jachthaven

Op 23 april 2021 verkreeg de Vlaamse Waterweg nv een vergunning voor de “heraanleg van de Trekweg 
Linkeroever”.  Anders dan de titel laat vermoeden handelt de vergunning ook over de rechteroever, en 
uiteindelijk de volledige heraanleg van de jachthaven.  Deze vergunning omvat het rooien van de 
bestaande bomen en een heraanplant.  Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen 
aangaande de keuze van boomsoort en onderbeplanting werd als voorwaarde opgenomen: De definitieve 
keuze van boomsoort en onderbeplanting moet bepaald worden in overleg met het Agentschap Natuur en 
Bos.

Tijdens de laatste Gecoro-zitting kwam dit item ter sprake: ondanks de vergunning stelt de Gecoro zich 
vragen bij de kwaliteit van het ontwerp.  De Gecoro vraagt om alsnog een alternatief ontwerp te 
onderzoeken met de behoud van de bomen.

Vragen

1. Hoe zal het stadsbestuur omgaan met het advies van de Gecoro?  Zal er een beroep worden 
ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting?

2. Waarom werd bij de laatste procedure geen openbaar onderzoek meer gevoerd? 

3. Uit het advies van het College van Burgemeester en Schepenen kan begrepen worden dat voor 
wat betreft de heraanplant (soort + onderbeplanting) de bal in het kamp van het Agentschap 
Natuur en Bos wordt gelegd.  De stad lijkt hierover zelf geen mening meer te hebben?  Waarom?   

4. De vergunning voorziet in het plaatsen van damwanden.  Deze worden in de grond gebracht door 
heien, trillen of drukken.  Dit is een zware ingreep die een risico kan inhouden voor de stabiliteit 
van aanpalende gebouwen.  Werd bij de keuze van uitvoeringswijze rekening gehouden met dit 
risico?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

5. Raadslid Boris Labie

5.1. Voorstel 1: terrasverwarming horeca

Terrassen zijn heel belangrijk voor een horecazaak, in het bijzonder zolang we te maken hebben met 
Corona.  Om ook ’s avonds en in de herfstmaanden nog te kunnen genieten van een horecaterras is 
terrasverwarming essentieel.  Tegenwoordig bestaan er op de markt modellen op basis van pallets, die een 
stuk milieuvriendelijker zijn dan de traditionele terrasverwarming.        

Voorstel

1. Het stadsbestuur onderzoekt de aankoop en plaatsing van ecologische terrasverwarming op basis 
van pallets.

De vraag wordt beantwoord door Julie Dossche.

6. Raadslid Andre Vansteenbrugge

6.1. Voorstel 1: hergebruik van leegstaande ruimten

Ondanks veel inspanningen (o.a. via OWS) blijven nogal wat panden in de stad (ook buiten het centrum) 
leeg. De talrijke baanwinkels en de overgang naar ‘e-commerce’, zoals dat heet, hebben ervoor gezorgd 
dat de kleine middenstand het heel moeilijk kreeg. De coronaperiode kwam daar nog bovenop.

Natuurlijk is er al een heffing op leegstand, maar die lost m.i. niet zoveel op. Terzelfdertijd is er nog altijd 
een grote woonbehoefte (en die hoeft niet noodzakelijk ingevuld te worden door grote nieuwe 
bouwprojecten). Van een probleem een oplossing proberen maken is misschien productiever. 

Voorstel:
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de Stad werkt een subsidiesysteem uit ten voordele van eigenaars om leegstaande handelspanden (en 
eventueel ook bedrijfsgebouwen) om te vormen tot wooneenheden. Afhankelijk van de omvang van de 
panden kan dat 1 woning worden, dan wel verscheidene wooneenheden.

De vraag wordt beantwoord door Julie Dossche.

6.2. Vraag 1: sensibilisering rond watergebruik

25 mei 2020 diende ik onderstaand voorstel in. 

Voorstel 1: Politiereglement gebruik drinkwater. 

De jongste weken lezen we her en der in de media dat de grondwaterstanden bijzonder laag zijn. Gezien 
de lange periodes van droogte is op dat vlak geen verbetering merkbaar. Het risico bestaat dat in de 
komende zomer een echt tekort aan drinkwater optreedt. Voorstel: Stad Oudenaarde vaardigt een 
bijzonder politiereglement uit dat het gebruik van leidingwater regelt en beperkt. O.m. besproeiing van 
gazons, wassen van auto’s, e.d.m. wordt tijdelijk verboden. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk van 
kracht.

Ondanks het feit dat mei 2021 een bijzonder natte maand is geweest, blijven de grondwaterstanden in ons 
land zorgwekkend. Te snelle afvoer van water, draineren van gronden, verharding van landbouwgronden 
door de zware landbouwmachines, toenemende verharding van de bodem zorgen ervoor dat het water te 
snel verloren gaat. 

Ook Oudenaarde heeft op dat vlak problemen. Er zijn nieuwe plannen voor extra bebouwing en 
bijkomende aanleg van wegen. Wellicht zal er pas gereageerd worden als de kraan droog valt. Momenteel 
is het wellicht te moeilijk om mensen nieuwe verplichtingen op te leggen, maar sensibiliseren mag toch. 

Voor de volledigheid: Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft onlangs een nieuw 
‘afschakelplan’ op tafel gelegd waardoor de drinkwatervoorziening prioritair blijft. Mijn complimenten 
daarvoor. 

Hoe dan ook blijft een waterbeleid noodzakelijk. Daarom:

Vragen:

kan er via de diverse stedelijke media een oproep tot de ruimere bevolking worden gedaan voor

- bewustmaking van de levensbelangrijke rol van water (het is niet omdat het uit een kraantje komt, 
dat het vanzelfsprekend beschikbaar is)

- zuiniger en efficiënter omgaan met drinkwater, o.m. door de auto(‘s) niet te wassen, de gazons 
niet te besproeien, de privé-zwembaden niet (bij) te vullen, enz.

- zorgen voor betere en ruimere opvang van het hemelwater

- sensibiliseren van bedrijven en landbouw om ook een eigen waterbeheer te doen 

Van de kant van het beleid kan er een inspanning geleverd worden door niet verder extra wegen en 
verhardingen aan te leggen.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

7. Raadslid Dagmar Beernaert

7.1. Vraag 1: zomeractiviteiten in Oudenaarde

De vaccinatiecampagne loopt en we kunnen dus ondertussen min of meer beginnen uitkijken naar een 
leven na corona. Het is wel al duidelijk dat het geen zomer wordt zoals anders. De Bierfeesten lieten -
spijtig genoeg- al weten dat ze een jaartje overslaan, Bizonrock daarentegen geeft aan wel door te gaan. 

De overheid legt verschillende maatregelen op bij het organiseren van evenementen, zowel in juli als in 
augustus. Vanzelfsprekend hebben we geen glazen bol en weten we niet hoe de coronacijfers gaan 
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evolueren. De inwoners van onze stad kijken evenwel reikhalzend uit naar onze lokale evenementen en 
organisatoren zitten op het puntje van hun stoel om te starten met de voorbereidingen.

Daarom volgende vragen:

1. Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de maatregelen waaraan organisaties van 
evenementen moeten voldoen, in juli, augustus en september? (dit mag ook schriftelijk)

2. Kunnen deze maatregelen ook duidelijk en op maat gecommuniceerd worden naar de 
Oudenaardse verenigingen zodat iedereen weet aan welke voorwaarden ze moeten voldoen indien 
ze iets willen organiseren?

3. Kan de stad verenigingen en organisatoren ondersteunen bij de organisatie van hun evenement 
zodat ze aan alle voorwaarden voldoen om hun evenement coronaveilig te organiseren?

4. Binnenkort vindt het EK voetbal plaats. In het verleden ging dat gepaard met de organisatie van 
een publiek event met voetbal op groot scherm. Andere steden lijken het idee wel genegen. Zijn 
er in onze stad opnieuw plannen in die richting? Zo ja, welke?

5. Zal de Fietel in Eine kunnen doorgaan en zo ja, onder welke omstandigheden? Wanneer valt het 
verdict?

6. De zomer in onze stad is er doorgaans eentje van zomerkermissen in de deelgemeenten. Zullen de 
verschillende kermissen in de deelgemeenten kunnen doorgaan en zo ja, onder welke 
omstandigheden? Wanneer valt het verdict?

De vraag werd mede beantwoord met vraag 3.2. door John Adam en Stefaan Veramer.

8. Raadslid Vincent Thomaes

8.1. Vraag 1: geweld tegen LHBTI jongeren

Vrij recent kwam Oudenaarde zowel op de regionale als op de nationale nieuwsdienst door een aanval 
van twee allochtone jongeren van 14 en 15 jaar op een andere jongere in het kader van gaybashing 
(duidelijk te horen in het filmpje op de sociale media)

Dit is verwerpelijk en kan niet getolereerd worden in onze maatschappij

Ouders maken zich terecht zorgen waar dit eindigen zal en vragen welke initiatieven het stadsbestuur zal 
ondernemen om dit in de toekomst te vermijden  en te sanctioneren

Vraag:

Wat gaat het stadsbestuur ondernemen om dit te vermijden en welke sancties kunnen hier tegen 
ondernomen worden?

De vraag werd reeds behandeld met het agendapunt Regenboogverklaring.

De vergadering wordt geheven om 21.50. uur.

Goedgekeurd in zitting van 28 juni 2021.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

B. BAELE L. CNUDDE


