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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 22 NOVEMBER 2021 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Julie Dossche, Mathieu Mas:
schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Mathieu De Cock,
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer,
Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes, Wim Dhont (vanaf agendapunt 4):
raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Peter Simoens, Sybille De Vos: schepenen;
Cindy Franssen, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Boris Labie
(voor agendapunt 1): raadsleden
OPENBARE ZITTING

Raadslid André Vansteenbrugge geeft onmiddellijk aan dat de vraag op de bijkomende agenda van de
heer Wim Dhont nog niet mag of kan behandeld worden, daar volgens het huishoudelijk reglement de
vraag 5 dagen voor de vergadering moet gesteld worden, en dat de heer Wim Dhont straks pas zijn eed
zal afleggen als raadslid. Daarom wordt unaniem beslist hierop in te gaan en zijn vraag naar de
gemeenteraad van december 2021 te verplaatsen.
SECRETARIAAT
HP1.

Secretariaat - Besluit burgemeester gemeenteraad OCMW-raad digitaal - Bekrachtiging

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van artikel 134, §1 en artikel 135, §2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij
bestuursorganen’;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, waarvan de laatste aanpassing
die het digitaal vergaderen met geheime stemming mogelijk maakt, werd goedgekeurd op 29 maart 2021;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat als er geen mogelijkheid is om fysiek te vergaderen, in aanwezigheid van pers en
publiek, en tegelijk de hygiëne- en social distancing regels te garanderen, of als de vergadering achter
gesloten deuren niet via livestream gevolgd kan worden, de vergadering digitaal mag plaatsvinden;
Overwegende dat de vergadersoftware voorziet in de optie om zowel openbaar als geheim te stemmen;
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Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig
Artikel 1. Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de bestrijding van het
coronavirus COVID-19 worden de vergaderingen van de politieke organen van stad en OCMW
Oudenaarde georganiseerd in digitale zitting.
Artikel 2. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
1.

Secretariaat - ontslag gemeenteraadslid - Kennisgeving

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Gelet op de mail van 19 oktober 2021 aan de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Boris Labie
waarbij hij zijn ontslag indient als gemeente- en OCMW-raadslid;
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Er wordt akte genomen van het ontslag van raadslid Boris Labie als gemeenteraadslid.
2.

Secretariaat - geloofsbrieven - Goedkeuring
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Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;
Gelet op de mail van 19 oktober 2021 aan de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Boris Labie
waarin hij zijn ontslag als gemeente- en OCMW-raadslid indient;
Overwegende dat het noodzakelijk is in zijn vervanging te voorzien;
Overwegende dat mevrouw Isabelle Penninck alsook de heer Roland Van Heddegem verzaken om het
mandaat op te nemen;
Overwegende dat de heer Wim Dhont de daaropvolgende opvolger is en het mandaat opneemt;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat de geloofsbrieven, de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene,
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is
verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;
Overwegende dat door de opvolger volgende documenten werden voorgelegd:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals
voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De geloofsbrieven van de heer Wim Dhont als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.
Artikel 2. tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
3.

Secretariaat - eedaflegging - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Gelet op de vervanging van raadslid Boris Labie als gemeente- en OCMW-raadslid wegens ontslag;
Overwegende dat mevrouw Isabelle Penninck alsook de heer Roland Van Heddegem verzaken om het
mandaat op te nemen;
Overwegende dat de heer Wim Dhont de daaropvolgende opvolger is en bereid is het mandaat van
gemeenteraadslid op te nemen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Wim Dhont;
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De heer Wim Dhont legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 2. De heer Wim Dhont treedt in de vervanging van raadslid Boris Labie als gemeenteraadslid.
Artikel 3. De heer Wim Dhont wordt aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot de raad een
nieuwe persoon aanduidt.
4.

Secretariaat - IGS Westlede uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene
vergadering op 7 december 2021 - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het feit dat de Stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op de mail dd. 7 oktober 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op 7 december 2021 met als agenda:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 1 juni 2021
2. Goedkeuring activiteiten en strategie 2022
3. Goedkeuring begroting 2022;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Link met het meerjarenplan
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Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 7 december 2021
goed.
Artikel 2. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van IGS Westlede op 7 december 2021, op te dragen zijn/haar (hun) 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 IGS
Westlede.
5.

Secretariaat - TMVW uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op
17 december 2021 - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het feit dat stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 17 december
2021, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
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Artikel 1. De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 17 december 2021 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of
kapitaal
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS (artikel 472 DLB)
6. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
7. Statutaire benoemingen
Varia
Artikel 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW ov vastgesteld op 17 december 2021, te onderschrijven en zijn/haar (hun)
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt
met betrekking tot de agendapunten van voormelde buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal:



hetzij per post tav FARYS / TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
hetzij per elektronische post, 20211217BAVTMVW@farys.be

gestuurd worden.
6.

Secretariaat - Uitnodiging en agenda buitengewone algemene vergadering IVLA 16 december
2021 - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale IVLA;
Gelet op de statuten van IVLA;
Gelet op de uitnodigingsmail dd. 25 oktober 2021, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van IVLA. op 16 december 2021 met als agenda:
Vergadering 19.00u:
1. Beleidsnota IVLA 2022
2. Begroting IVLA 2022
3. Varia
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
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Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 16 december 2021
goed.
Artikel 2. Raadslid Julie Dossche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de
algemene jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er IVLA van op de hoogte.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
7.

Milieu - Goedkeuring samenstelling Milieuraad 2021-2024 - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2021 betreffende de goedkeuring van de
statuutswijziging van de Milieuraad;
Gelet op artikel 4 van deze statuten dat stelt dat de samenstelling van de Milieuraad bekrachtigd wordt
door de gemeenteraad;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
In navolging van de goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de
Milieuraad door de gemeenteraad werd op 29/09/2021 de Algemene Vergadering van de Milieuraad
opnieuw samengesteld en het Dagelijks Bestuur verkozen. Deze samenstelling wordt conform de statuten
ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.
Link met het meerjarenplan
nvt
Budgettaire weerslag
nvt
Communicatie
nvt
Besluit
Eenparig.
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Artikel 1./Enig artikel
De samenstelling van de Milieuraad zoals geviseerd als bijlage bij deze beslissing wordt goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

RO - Huishoudelijk reglement GECORO - herziening - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Besluit Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de
werkwijze van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overeenkomstig artikel 1.3.3.§8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient de GECORO haar
huishoudelijk reglement op te stellen en dient dit reglement en zijn wijzigingen ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
De GECORO-Oudenaarde beraadslaagde tijdens de vergadering van 11 mei 2021 over het huishoudelijk
reglement en besliste dit aan te vullen en te wijzigen.
De gemeenteraad wordt gevraagd het geactualiseerde aangepaste huishoudelijk reglement goed te keuren.
Link met het meerjarenplan
//
Budgettaire weerslag
//
Communicatie
//
Besluit
Eenparig.
Artikel 1./Enig artikel
Het geactualiseerde en aangepaste huishoudelijk reglement van de GECORO wordt overeenkomstig
artikel 1.3.3. §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
9.

BIA - Hemelrijkstraat - Fluvius - ondergronds brengen en aanpassen nutsleidingen Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
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;
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,1° ii;
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken in de Hemelrijkstraat moeten er aanpassingen gebeuren
aan de openbare verlichting en het laagspanningsnet;
Raming ten bedrage van € 44.967,99 (vrij van btw) waarvan € 6.051,09 (btw verlegd) voor het vervangen
van de openbare verlichting;
De openbare verlichting wordt aangepast volgens de beleidslijnen van het regiomasterplan;
Het vervangen van de openbare verlichting wordt geregeld via de beheersoverdracht inzake
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25
november 2019;
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking;
Link met het meerjarenplan
Meerjarenplan 2020-2025
Budgettaire weerslag
Boekjaar: 2021
Actie: GBB-BIA
0640-00 2289007 : elektriciteitsvoorziening - overige onroerende infrastructuur- activa in aanbouw.
Bedrag

Beschikbaar krediet

€ 44.967,99 (vrij van btw)

€ 140.549,18

Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Het dossier “Hemelrijkstraat : vervangen van de openbare verlichting, aanpassen openbaar
verlichtings- en laagspanningsnet” met een totale raming van € 44.967,99 (vrij van btw) waarvan
€6.051,09 (btw verlegd) voor het vervangen van de openbare verlichting, wordt goedgekeurd.
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: Het vervangen van de openbare verlichting wordt geregeld via de beheersoverdracht inzake
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25
november 2019.
Artikel 4. De uitgave voor het vervangen van het laagspanningsnet is voorzien in het meerjarenplan 20202025; investeringsbudget 2021 op budgetcode GBB-BIA 0640-00 2289007.
Artikel 5. 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.
10. BIA - Sint-Martinuskerk te Welden - vernieuwen van de inkom - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Decreet van 07 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de “ materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten “ meerbepaald artikel 52/1, §1;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41 , betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni 2021 met betrekking tot het “
vernieuwen van de inkom van de Sint-Martinuskerk te Welden “ houdende goedkeuren van het
lastenboek, wijze van gunnen en de raming ten bedrage van € 29.950,00 exclusief btw of € 36.239,50
inclusief btw;
Beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 08 oktober 2021 met betrekking tot het “
vernieuwen van de inkom van de Sint-Martinuskerk te Welden “ houdende gunning aan bv Aluvera,
Ambachtsstraat 7 te 9700 Oudenaarde ten bedrage van € 19.601,00 exclusief btw + € 4.116,21 ( 21 %
btw) = € 23.717,21 inclusief btw;
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 29 oktober 2021 houdende gunstig
adviseren van de bovengenoemde beslissingen van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni
2021 en dd° 08 oktober 2021;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Het houten inkomportaal van de Sint-Martinuskerk te Welden is dermate bouwvallig en door houtworm
aangetast dat vervanging noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat een glazen inkomhal met voldoende
veiligheidsvoorzieningen wordt geplaatst.
De kerkfabriek Sint-Martinus Welden heeft overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten dd° 17
juni 2016 via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 7 aannemers verzocht om een offerte in te
dienen met het oog op de installatie van een nieuw inkomportaal.
De kerkfabriek Sint-Martinus Welden heeft de 4 ingekomen offertes onderzocht en via een gemotiveerde
beslissing dd° 08 oktober 2021 de werken gegund aan bv Aluvera, Ambachtsstraat 7 te 9700 Oudenaarde
dit voor een onderhandeld bedrag van € 19.601,00 exclusief btw + € 4.116,21 ( 21 % btw) = € 23.717,21
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inclusief btw. De kerkfabriek opteert voor de variante in ALU-glas om redenen van duurzaamheid,
toegankelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Dit dossier wordt opgenomen in het door de stad vastgestelde investeringsbudget 2021 ten bedrage van in
zijn totaliteit € 125.000,00 ten gunste van de kerkfabrieken.
De werken dienen om budgettaire redenen uitgevoerd en verrekend in 2021; teneinde deze termijn te
halen moeten de werken ten spoedigste aanvangen en is het bijgevolg noodzakelijk dat het dossier gunstig
geadviseerd wordt door het College van Burgemeester en schepenen met bekrachtiging in de
eerstvolgende gemeenteraad.
De dienst stelt bijgevolg voor om de collegebeslissing dd° 29 oktober 2021 ter bekrachtiging voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Link met het meerjarenplan
Meerjarenplan 2020 - 2025, investeringsbudget van 2021.
Budgettaire weerslag
De kerkfabriek Sint-Martinus Welden beschikt niet over de nodige financiële middelen zodanig dat de
stad bovengenoemde investering ten bedrage van € 23.717,21 inclusief btw dient te dragen.
De investering wordt verrekend op het investeringsbudget van 2021 op jaarbudgetrekening GBB-BIA
0790 00 6640000 “ toegestane investeringssubsidies”.
De financieel directeur heeft een visum verleend met nr. 2021/10-53 dd° 28 oktober 2021 ten bedrage van
€ 23.717,21 inclusief btw.
Communicatie
Kerkfabriek Sint-Martinus Welden en het Centraal Kerkbestuur.
Besluit
Eenparig.
Artikel 1: Met betrekking tot de “ Sint- Martinuskerk te Welden .vernieuwen van de inkom “ wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 29 oktober 2021 houdende gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni 2021 houdende
goedkeuren van het lastenboek, de raming ten bedrage van € 29.950,00 exclusief btw of € 36.239,50
inclusief btw en de wijze van gunnen namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking bekrachtigd.
Artikel 2: Met betrekking tot de “ Sint- Martinuskerk te Welden .vernieuwen van de inkom “ wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 29 oktober 2021 houdende gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 8 oktober 2021 houdende
gunning aan bv Aluvera, Ambachtsstraat 7 te 9700 Oudenaarde voor een bedrag van € 19.601,00
exclusief btw + € 4.116,21 ( 21 % btw) = € 23.717,21 inclusief btw bekrachtigd.
Artikel 3: De betaling van deze uitgave wordt verrekend in het meerjarenplan 2020 – 2025,
investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790 00 6640000.
11. BIA - ontmoetingscentrum " OC Sint- Jozef " - goedkeuren van de ontwerpovereenkomst
erfpacht en ruiling van gronden " om niet " tussen de kerkfabriek Sint-Walburga en de stad
Oudenaarde - Goedkeuring
Motivering
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Bevoegdheid/rechtsgrond
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De Sint-Jozefskerk - sinds 2020 eigendom van de kerkfabriek Sint-Walburga – is uit de eredienst
genomen waarbij een herbestemming noodzakelijk is.
Het is aangewezen dat de stad deze herbestemming van het gebouw met een functie als
buurtontmoetingscentrum waar socio-culturele activiteiten worden georganiseerd ten zijnen laste neemt.
Tussen de partijen stad Oudenaarde en kerkfabriek Sint-Walburga wordt hiertoe een
erfpachtovereenkomst afgesloten waarbij de stad de investeringen, onderhoud en de uitbating van dit
gebouw overneemt van de kerkfabriek Sint-Walburga.
Volgende belangrijke voorwaarden zijn opgenomen in de erfpachtovereenkomst:
-) functie als buurthuis onder de benaming OC – Sint-Jozef met het oog op de organisatie van socioculturele activiteiten;
-) het houden van erediensten van welke strekking ( confessionele en niet-confessionele) is verboden;
-) de erfpacht wordt afgesloten voor een duurtijd van 60 jaar;
-) de jaarlijkse erfpachtvergoeding door de stad te betalen bedraagt € 5.000,00 indexeerbaar ( retroactief
vanaf 2020);
In de akte erfpacht wordt de sinds meer dan 30 jaar bestaande toestand van enkele percelen in de buurt
van de Sint-Jozefkerk geregulariseerd door opname van een ruiling “ om niet “ tussen de stad en de
kerkfabriek Sint-Walburga als volgt:
Eigendommen van de kerkfabriek Sint -Walburga over te dragen aan de stad ( lot 4 opmetingsplan):
-) een perceel grond deel van wegenis gelegen Terkerkenlaan 2 met een oppervlakte van 434,38 m²;
Eigendommen van de stad over te dragen aan de kerkfabriek Sint-Walburga ( lot 1 en 3 opmetingsplan):
-) een perceel grond met aanhorigheden van het kerkgebouw ( trappenpartij, verharding) met een
oppervlakte van 189,99 m²;
-) een perceel grond gelegen Sint-Jozefplein met oppervlakte 1,17 m².
De dienst stelt voor om de ontwerp-akte ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad waarna de
akte kan verleden worden door notaris.
Link met het meerjarenplan
Meerjarenplan 2020 – 2025 en volgende ( duurtijd van de erfpacht).
Budgettaire weerslag
Exploitatiebudget GBB –BIA 0705 00 6102001 “ periodieke erfpachtvergoeding” jaarlijks te voorzien €
5.000,00 aan te passen met indexatie.Actie : gelijkblijvend beleid.
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Communicatie
-) Gemeenteraad : ter goedkeuring voorleggen van de ontwerp-akte;
-) Kerkfabriek Sint-Walburga.
Besluit
Met 20 stemmen voor ( 11 Open VLD, 5 CD&V, 3 NVA en 1 VB), en 5 onthoudingen (3 Groen en 2
Vooruit)
Artikel 1. Goedkeuring van de ontwerpakte tussen de kerkfabriek Sint-Walburga en de stad Oudenaarde
houdende vestiging van een erfpacht met betrekking tot het ontmoetingscentrum ( OC) Sint-Jozef en
ruiling van gronden “ om niet “ overeenkomstig het als bijlage geviseerde opmetingsplan.
Artikel 2. De kredieten ter betaling van de jaarlijks indexeerbare erfpacht van € 5.000,00 worden voorzien
in het exploitatiebudget GBB –BIA 0705 00 6102001 “ periodieke erfpachtvergoeding”.
12. BIA - Recreatiedomein Donk - aanleg speelplein en omgevingswerken - goedkeuren van de
eindafrekening - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
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;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de
raming ten bedrage van € 412.921,40 exclusief btw en de plaatsingsprocedure van de opdracht “
Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken”, met name de openbare procedure;
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018 betreffende de goedkeuring
van de gunning van de opdracht aan BV Steenhaut, Nieuwenhovestraat 20 te 8540 Deerlijk ten bedrage
van € 299.745,00 exclusief btw;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
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De door aannemer BV Steenhaut in 2019 en 2020 uitgevoerde werken “ Recreatiedomein Donk. Aanleg
speelplein en omgevingswerken” zijn voorlopig opgeleverd op 28 september 2021.
De eindafrekening is opgemaakt en het eindbedrag der werken bedraagt € 386.939,42 exclusief btw te
vermeerderen met € 1.856,86 ( prijsherziening) = € 388.796,28 exclusief btw; dit is een overschrijding
van het gunningsbedrag met 29,09% (exclusief prijsherzieningen).
De overschrijding is grotendeels het gevolg van onderstaande noodzakelijke bijkomende werken
uitgevoerd aan “ overeengekomen prijzen “:
-

-

Oorspronkelijk was het met het oog op recuperatie van de materialen de bedoeling om de
bestaande buitenste afsluiting rond het terrein van de omgevingswerken omzichtig te laten
opbreken door onze eigen technische dienst. Gezien dit echter heel veel tijd in beslag zou nemen
en nog weinig bruikbaar materiaal kon gerecupereerd is beslist de ongeveer 500 meter afsluiting
te laten opbreken en afvoeren (incl. fundering palen) door aannemer Steenhout met een kostprijs
van € 15.000,00 exclusief btw;
De asfaltverharding van het voormalige tennisveld bleek na onderzoek teerhoudend te zijn; de
teerhoudende producten dienden apart afgevoerd en verwerkt tegen een kostprijs van € 18.404,08
exclusief btw;
Door de zeer natte ondergrond zijn de grondwerken op het terrein tussen “ The Outsider” en het
voormalig zwembad moeizaam verlopen. Hierdoor kon het bosgoed en de bomen niet tijdig
aangeplant en diende deze aanplant uitgesteld naar het volgende plantseizoen.
Teneinde het terrein in het tussenliggende zomerseizoen in propere staat te brengen is in de zones
waar ‘lobben’ bosgoed moesten komen microklaver ingezaaid dit tegen volgende kostprijs:
- aanvoer van teelaarde : € 28.113,75;
- inzaaien van microklaver : € 7.033,50 EUR;
Teneinde het sanitaire blok van het vroegere zwembad terug in dienst te kunnen stellen dienden 2
regenwaterputten van 10.000 liter en 2 septische putten van 5.000 liter (incl. alle aanhorigheden
zoals toevoerleidingen, goten, zandvangen, grondwerk,…) geplaatst met volgende kostprijs :
- leveren en plaatsen 2 regenputten van 10.000 liter : € 8.075,00;
- leveren en plaatsen 2 septische putten van 5.000 liter : € 7.950,00;

De dienst stelt voor om de eindafrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Link met het meerjarenplan
BD 9 : we bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers;
ACT 48 : de recreatiezone Donk verder ontwikkelen, inclusief verblijfstoerisme.
Budgettaire weerslag
De uitgave voor deze opdracht is reeds volledig betaald met investeringskredieten op de dienstjaren
2019, 2020 en 2021, jaarbudgetrekening ACT-48 0711 00 2220007 “ bebouwde terreinen –
gemeenschapsgoederen”.
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Recreatiedomein Donk.
Aanleg speelplein en omgevingswerken”, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van
€ 388.796,28 exclusief btw en inclusief herziening.
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Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is betaald met investeringskredieten op de dienstjaren 2019,
2020 en 2021, jaarbudgetrekening ACT-48 0711 00 2220007.
13. BIA - weg- en riowerken langs de N457 - stadsaandeel Schorisseweg - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
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;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Beslissing van de gemeenteraad dd° 31 maart 2008 houdende goedkeuren met betrekking tot het dossier “
Weg- en rioleringswerken langsheen de N457 te Maarkedal “ van de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde;
Beslissing van de gemeenteraad dd° 30 november 2009 houdende goedkeuren van een geactualiseerde
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest , T.M.V.W, de gemeente Maarkedal en de stad
Oudenaarde;
Beslissing van de gemeenteraad dd° 22 februari 2016 houdende goedkeuring van het weg- en
fietswegentracé op het grondgebied van de stad Oudenaarde;
Beslissing van de gemeenteraad dd° 26 september 2016 houdende goedkeuren van een geactualiseerde
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest , T.M.V.W, NV Aquafin, de gemeente
Maarkedal en de stad Oudenaarde;
Beslissing van de gemeenteraad dd° 29 mei 2017 houdende goedkeuren van het bestek en het
stadsaandeel in de werken ten bedrage van € 32.978,00 excl. btw of 39.903,38 inclusief btw;
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2018 houdende goedkeuring
van het verslag nopens de aanbesteding opgemaakt door ingenieursbureau Goegebeur-D’Hauwer
houdende voorstel tot toewijzing aan NV Besix Infra, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle voor een
totaal bedrag van € 10.229.294,72 exclusief btw met een aandeel in de kosten ten laste van de stad
Oudenaarde bepaald op € 32.932,40 exclusief btw of € 39.848,20 inclusief btw;
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021 houdende goedkeuring
van de voorlopige oplevering dd° 01 juli 2021, goedkeuring van het eindbedrag der werken ten bedrage
van in zijn totaliteit € 13.182.452,47 exclusief btw en vaststellen van het stadsaandeel in de werken – deel
Schorisseweg - ten bedrage van € 77.840,96 exclusief btw en inclusief herziening en rafactie of €
94.187,56 inclusief btw.
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
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De werken “ weg- rioleringswerken langs de N457 te Maarkedal “ zijn volledig uitgevoerd in de jaren
2018 tot 2020. De werken zijn voorlopig opgeleverd op 01 juli 2021.
De werken zijn uitgevoerd via een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Vlaams Gewest,
T.M.V.W, NV Aquafin, de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde.
De werken ten laste van de stad Oudenaarde behelzen het doortrekken van het fietspad met bijhorende
wegeniswerken en rioleringswerken vanaf de N60 (Ronseweg) tot de grens met de gemeente Maarkedal
dit langs de “ Schorisseweg”.
Deze fietweg ligt op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en de aanleg wordt voor 80 %
gesubsidieerd door het Vlaams Gewest.
Het eindbedrag der werken ten laste van de stad Oudenaarde bedraagt € 77.840,96 exclusief btw en
inclusief herziening en rafactie of € 94.187,56 inclusief btw verdeeld als volgt:
-) subsidie werken fietspad : € 63.615,62;
-) niet subsidieerbare werken ( volledig ten laste stad) : € 30.571,94 inclusief btw;
De dienst stelt voor om de collegebeslissing dd° 25 oktober 2021 houdende goedkeuring van de
eindafrekening der werken, het aandeel ten laste van de stad en de voorlopige oplevering te bekrachtigen
in de gemeenteraad.
Link met het meerjarenplan
Beleidsdoelstelling : BD 6 : we willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en inzetten op
duurzame mobiliteit.
Actie : ACT-25 : verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden
Budgettaire weerslag
De werken ten laste van de stad gedurende de jaren 2018 – 2020 zijn betaald op het investeringsbudget,
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken), jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310
00 2280007 ( rioleringswerken ) en jaarbudgetrekening ACT-25 0200 00 2240007 ( verbeteren
infrastructuur fietspaden).
Het nog te betalen saldo van € 58.470,52 exclusief btw of € 70.749,33 inclusief btw wordt verrekend op
het meerjarenplan 2020 – 2025, investeringsbudget van 2021 op jaarbudgetrekening ACT-25 0200 00
2240007 ( verbeteren infrastructuur fietspaden).
De financieel directeur heeft een visum verleend dd° 12 februari 2018 met nr. 2018/02-32 ten bedrage
van € 39.848,20 en een bijkomend visum dd° 21 oktober 2021 met nr. 2021/10-50 ten bedrage van €
54.339,36.
Communicatie
Het dossier wordt overgemaakt aan de diensten van het Vlaams Gewest met het oog op het verkrijgen van
de subsidie.
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Met betrekking tot “weg- rioleringswerken langs de N457 te Maarkedal ” wordt de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen dd° 25 oktober 2021 houdende goedkeuring van de
voorlopige oplevering, eindafrekening van in zijn totaliteit € 13.182.452,47 exclusief btw met een
stadsaandeel in de werken – deel Schorisseweg – ten bedrage van € 77.840,96 exclusief btw en inclusief
herziening en rafactie of € 94.187,56 inclusief btw bekrachtigd.

234
Artikel 2. Het saldo stadsaandeel van € 58.470,52 exclusief btw of € 70.749,33 inclusief btw wordt
verrekend op het meerjarenplan 2020 – 2025, investeringsbudget van 2021 op jaarbudgetrekening ACT25 0200 00 2240007 ( verbeteren infrastructuur fietspaden).
BESTUUR SPORT
14. Sport - Goedkeuring wijziging aandelenstructuur Groep Sportoase - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op de concessieovereenkomst voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad in
Oudenaarde van 24 maart 2015;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Op vrijdag 24 september 2021 werd de stad ingelicht door Groep Sportoase NV (via Eddy Cox en
Michaël Schouwaerts) over de wijziging van aandelenstructuur voor Groep Sportoase.
Concreet:
Binnen Groep Sportoase NV heeft Groep Van Roey NV momenteel 50% van de aandelen en Cofely
Services NV 50% van de aandelen. Groep Van Roey NV wil via een zustervenootschap de aandelen van
Cofely Services NV over kopen (zie officieel schrijven in bijlage). Hierdoor komt 100% van de aandelen
van Groep Sportoase NV in handen van Groep Van Roey NV.
Deze aandelenoverdracht wijzigt niets aan de bestaande contractuele verhouding tussen de stad als
opdrachtgever en Sportoase Zwem.com NV als opdrachtnemer aangezien Groep Sportoase NV de enige
aandeelhouder van Sportoase Zwem.com blijft.
Ter aanvullende info: Cofely Sevices NV en Groep Van Roey blijven ook in de toekomst contractueel
samenwerken in het kader van de bouw en exploitatie van sportinfrastructuur, hier verandert inhoudelijk
niks.
Beslissing gemeenteraad:
Artikel 51 uit de concessieovereenkomst van 24 maart 2015 bepaalt dat stad Oudenaarde toestemming
moet geven voor deze overdracht van aandelen.
Link met het meerjarenplan
Beleidsdoelstelling 8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod
Actie 45: De sportsite verder uitwerken
Budgettaire weerslag
Geen
Communicatie
Na beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2021 zal de stad Oudenaarde (via sportdienst) een
officieel schrijven richting naar Groep Sportoase NV.
Besluit
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Eenparig.
Enig artikel
De gemeenteraad geeft toestemming voor de overdracht van aandelen binnen Groep Sportoase NV,
waardoor Groep Van Roey NV, via een zustervenootschap de aandelen van Cofely Services NV zal over
kopen. Hierdoor komt 100% van de aandelen van Groep Sportoase NV in handen van Groep Van Roey
NV.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
15. Mobiliteit - Politiereglement Minderbroederstraat - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 21/11/2011;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende het feit dat deze ruimte moet vrijgehouden worden voor de brandweer bij oproepen;
Overwegende dat het niet toegelaten is om langs deze weg de Donkvijvers te betreden
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
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Artikel 1. In de Minderbroedersstraat wordt een parkeerverbod ingesteld tussen de op- en afrit N60 en de
uitrit van de Brandweer en dit langs beide zijden van de straat. Dit wordt aangeduid door de
verkeersborden E1.
Artikel 2. Dit reglement zal overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt worden;
Artikel 3. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking;
Artikel 4. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de straffen
voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de:
- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
- Procureur des Konings te Oudenaarde
- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde.
16. Mobiliteit - Politiereglement Kanunnikenstraat - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 21/11/2011;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende het feit dat de huidige verkeerssituatie tot heel veel onvrede en verwarring zorgt bij de
bewoners ;
Overwegende dat de verkeerssituatie veel veiliger wordt met het invoeren van eenrichtingsverkeer over
de volledige lengte van de straat, en dit tussen het kruispunt van de Kanunnikenstraat met de Akkerstraat
(het dichtstbije gedeelte aan de Sint-Annastraat) enerzijds en de Sint-Annastraat anderzijds ;
Link met het meerjarenplan
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Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De Kanunnikenstraat, tussen het kruispunt met de Akkerstraat en de Sint-Annastraat, wordt
éénrichtingsverkeer met toegelaten verkeer in de richting van de Sint-Annastraat naar de Akkerstraat.
Dit wordt aangeduid op het kruispunt met de Akkerstraat door een verkeersbord C1, met onderbord M2
en een bloembak om de straat te versmallen, én door een verkeersbord F19 ter hoogte van de SintAnnastraat.
Artikel 2. Dit reglement zal overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt worden;
Artikel 3. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking;
Artikel 4. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de straffen
voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de:
- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
- Procureur des Konings te Oudenaarde
- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde
17. Mobiliteit - Politiereglement Brandnetelstraat - Goedkeuring
Verdaagd naar de gemeenteraad in december 2021.
18. Mobiliteit - Politiereglement Bourgondiëstraat - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
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
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2011;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. In de Bourgondiëstraat wordt langs de kant van de huizen een parkeerverbod ingesteld. Dit
wordt aangeduid door verkeersbord E1
Artikel 2. Dit reglement zal overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt worden;
Artikel 3. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking;
Artikel 4. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de straffen
voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de:
- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
- Procureur des Konings te Oudenaarde
- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde.
19. Mobiliteit - Politiereglement Nestor de Tierestraat - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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;
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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 21/11/2011;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Overwegende het feit dat de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een
mindervalide parkeerplaats/
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. In de Nestor de Tièrestraat nr. 33 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap
Artikel 2. Dit reglement zal overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt worden;
Artikel 3. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking;
Artikel 4. Overtredingen op de bepalingen van deze verordening zullen bestraft worden met de straffen
voorzien bij de Wet betreffende de politie van het wegverkeer;
Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de:
- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
- Procureur des Konings te Oudenaarde
- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
20. Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2020 Stad en OCMW Oudenaarde - Kennisgeving
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het ministrieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 28 juni 2021 de jaarrekening 2020
van Stad en OCMW Oudenaarde vastgesteld;
De jaarrekening 2020 van Stad en OCMW Oudenaarde werd goedgekeurd door de gouverneur op 11
oktober 2021.
Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststelling, maar enkel tot enkele technische
bemerkingen. Met deze technische bemerkingen wordt rekening gehouden bij de opmaak van de
jaarrekening 2021 en meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.
Link met het meerjarenplan
De jaarrekeningcijfers 2020 worden verwerkt in meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.
Budgettaire weerslag
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Besluit
Eenparig.
Enig artikel . De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de stad en het OCMW van Oudenaarde.
21. Financiële dienst - Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Kennisname jaarrekening 2020 en
begrotingswijziging 1/2021. - Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2022 - Kennisgeving
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meerbepaald
artikel 67 en 68;
Gelet op het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone van 19 april 2014, artikel
11;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40,41 en 339 t.e.m. 341;
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Gelet op de beslissingen van de Zoneraad d.d. 29 oktober 2021, waarbij de jaarrekening 2020 werd
vastgesteld en waarbij de begrotingswijziging 1/2021 en de begroting 2022 van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen en de verdeelsleutel voor het dienstjaar 2022 werden goedgekeurd;
Gelet op de kennisgeving d.d. 29 oktober 2021 van het ontwerp van de jaarrekening 2020, de
begrotingswijziging 1/2021 en de begroting 2022 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen aan het
Schepencollege;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Tijdens een infomoment op 14 oktober 2021 werden de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 1/2021 en
begroting 2022 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen toegelicht aan de betrokken gemeenten;
De jaarrekening 2020 voorziet in een nog te ontvangen investeringstoelage van de stad ten bedrage van
209.498,00 EUR. De exploitatietoelage ten bedrage van 821.687,00 EUR werd reeds volledig
afgerekend.
De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2021 van de zone is berekend op een
verdeelsleutel van 18,8917% en blijft ongewijzigd in de begrotingswijziging 1/2021 van de zone. Er is
852.090,00 EUR als exploitatietoelage voorzien en 209.498,00 EUR als investeringstoelage;
De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2022 van de zone is berekend op basis
van de verdeelsleutel van 18,8917 %. Voor 2022 wordt de exploitatietoelage geraamd op 883.617,00
EUR en de investeringstoelage op 188.917,00 EUR;
Link met het meerjarenplan
De in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 voorziene toelagen aan de zone worden geactualiseerd in
meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025, conform begrotingswijziging 1/2021 en begroting 2022 van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
Budgettaire weerslag
Exploitatietoelage : GBB-FIN/0410-00/6494000
2021 : 852.090,00 EUR
2022 : 883.617,00 EUR
Investeringstoelage : GBB-FIN/0410-00/6640000
2021 : 209.498,00 EUR
2022 : 188.917,00 EUR
Communicatie
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
en aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De raad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen.
Artikel 2. De raad neemt kennis van de begrotingswijziging 1/2021 van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen. De toelagen van de stad aan de zone voor 2021 blijven ongewijzigd en zijn gebaseerd op een
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verdeelsleutel van 18,8917% (aandeel Stad Oudenaarde). De exploitatietoelage bedraagt 852.090,00
EUR en de investeringstoelage bedraagt 209.498,00 EUR voor 2021.
Artikel 3. De bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in de begroting 2022 van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en gebaseerd op een verdeelsleutel van 18,8917 % (aandeel Stad
Oudenaarde), bedraagt een exploitatietoelage van 883.617,00 EUR en een investeringstoelage van
188.917,00 EUR. Dit wordt goedgekeurd en toegekend aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
22. Financiële dienst - Politiezone Vlaamse Ardennen - Kennisname begrotingswijziging 1&2/2021.
- Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2022 - Kennisgeving
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 5 augustus 2006;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40,41 en 326 t.e.m. 338;
Gelet op de Politieraad d.d. 12 oktober 2021 waarbij begrotingswijziging 1&2 2021 van de Politiezone
Vlaamse Ardennen werd goedgekeurd;
Gelet op het Politiecollege d.d. 19 november 2021 waarbij het ontwerp van de begroting 2022, zoals
weergegeven in het verslag van de begrotingscommissie van de Politiezone Vlaamse Ardennen, werd
goedgekeurd;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De begrotingswijziging 1&2 2021 en de begroting 2022 van de Politiezone Vlaamse Ardennen werden op
25 oktober 2021 toegelicht en op 29 oktober 2021 ter kennisname voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen;
De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2021 van de politiezone is berekend op
een verdeelsleutel van 63,11%. In de begrotingswijziging 2021 1&2 van de politiezone blijft de
exploitatietoelage behouden op 3.247.220,23 EUR. De investeringstoelage daalt van 332.715,92 EUR
naar 126.535,55 EUR;
De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2022 van de politiezone is berekend op
basis van de verdeelsleutel van 61,73 %. Voor 2022 wordt de exploitatietoelage geraamd op
3.170.625,24 EUR en de investeringstoelage op 491.988,10 EUR;
De begroting 2022 van de politiezone zal op 14 december 2021 voorgelegd worden aan de Politieraad ter
goedkeuring;
Link met het meerjarenplan
De in meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 voorziene toelagen aan de politiezone worden geactualiseerd
in meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 (conform begrotingswijziging 1&2 2021 en begroting 2022 van
de politiezone).
Budgettaire weerslag
Exploitatietoelage : GBB-FIN/0400-00/6494000
2021 : 3.247.220,23 EUR
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2022 : 3.170.625,24 EUR
Investeringstoelage : GBB-FIN/0400-00/6640000
2021 : 126.535,55 EUR
2022 : 491.988,10 EUR
Communicatie
Een afschrift van deze beslissing zal door de financiële dienst overgemaakt worden aan :
-

De Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen - Federale directie politiezaken en wapens,
Kalandeberg 1, 9000 Gent.
De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersstraat 1, 9700 Oudenaarde

Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De raad neemt kennis van de begrotingswijziging 1&2 2021 van de Politiezone Vlaamse
Ardennen. De toelagen van de stad aan de zone voor 2021 zijn gebaseerd op een verdeelsleutel van
63,11% (aandeel Stad Oudenaarde). De exploitatietoelage blijft behouden op 3.247.220,23 EUR en de
investeringstoelage daalt naar 126.535,55 EUR voor 2021.
Artikel 2. De bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2022
van de Politiezone Vlaamse Ardennen en gebaseerd op een verdeelsleutel van 61,73% , bedraagt een
exploitatietoelage van 3.170.625,24 EUR en een investeringstoelage van 491.988,10 EUR. Dit wordt
goedgekeurd en toegekend aan de Politiezone Vlaamse Ardennen.
23. FIN - Algemene gemeentelijke heffing - addendum - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 inzake de algemene gemeentelijke heffing.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 27 september 2021 inzake de belasting op gebruikte woningen zonder
inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 het reglement goed inzake de algemene gemeentelijke
heffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Op 27 september 2021 keurde de gemeenteraad het reglement goed inzake de belasting op gebruikte
woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister voor de aanslagjaren 2022 tot
en met 2025.
Met ingang van aanslagjaar 2022 wordt dus een belasting geheven op woningen waar geen inschrijving is
sinds 1 januari van het aanslagjaar en op 1 april van datzelfde aanslagjaar.
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De algemene gemeentelijke heffing voorziet ook dat de AGH Gezinnen wordt gevestigd op de eigenaar,
hetzij de natuurlijke of rechtspersoon en/of de feitelijke vereniging voor de woningen waar geen officiële
inschrijving is in het bevolkingsregister van de stad (artikel 6§4 van de gemeenteraadsbeslissing).
Het is billijk dat een woning waar geen inschrijving is op 1 januari van het aanslagjaar niet onderworpen
wordt aan de algemene gemeentelijke heffing gezinnen daar ze reeds onderworpen wordt aan de belasting
op woningen waar geen inschrijving is sinds 1 januari van het aanslagjaar en op 1 april van datzelfde
aanslagjaar.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 25 oktober 2021 de schrapping van artikel 6 §4
goed.
Link met het meerjarenplan
GBB-FIN 0020-00/7380000 Algemene gemeentebelasting
GBB-RO 0020-00/7377000 Belasting op gebruikte woningen zonder inschrijving
Budgettaire weerslag
Boekjaar: 2022
Actie:
BI + JBR (+ omschrijving): GBB-FIN 0020-00/7380000 Algemene gemeentebelasting
Bedrag

Beschikbaar krediet

€ 3.243.918,00

€ 3.243.918,00

Actie:
BI + JBR (+ omschrijving): GBB-RO 0020-00/7377000 Belasting op gebruikte woningen zonder
inschrijving
Bedrag

Beschikbaar krediet

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Het kohier voor woningen waar geen inschrijving is op 1 januari van het aanslagjaar bedraagt ongeveer €
55.000,00.
Communicatie
De financiële dienst zorgt voor bekendmaking op de website van de stad en kennisgeving aan de
toezichthoudende overheid.
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Met ingang van aanslagjaar 2022 wordt artikel 6§4, zijnde ‘bij leegstand wordt de heffing
gevestigd op de eigenaar, hetzij de natuurlijke of rechtspersoon en/of de feitelijke vereniging.’ geschrapt
uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019.
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Artikel 2. De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslssing dd. 16 december 2019 inzake de
algemene gemeentelijke heffing blijven ongewijzigd van toepassing.
Artikel 3. Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
24. FIN - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein addendum - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 inzake het retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein goed.
De toezichthoudende overheid merkt op dat het retributiereglement, dat gebaseerd is op een ontwerp van
Fluvius, in artikel 2 en 3 de volgende zin bevat : ‘op deze basisbedragen wordt, in analogie met de nietperiodieke tarieven, een indexatie toegepast’.
Het is voor de toezichthoudende overheid evenwel niet duidelijk welke indexatie toegepast wordt. De
gemeente mag een indexatie opnemen bij de tarieven maar dan moet in het reglement duidelijk bepaald
worden op basis van welke index en op basis van welke aanpassing het tarief wordt bepaald.
Fluvius heeft, naar aanleiding van dezelfde opmerking bij andere gemeenten, aangegeven dat de jaarlijkse
indexering van alle vermelde bedragen gebeurt (onder voorbehoud van goedkeuring VREG) volgens de
gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober.
Link met het meerjarenplan
GBB-FIN 0640-00/7060801 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen
Budgettaire weerslag
Boekjaar: 2021
Actie:
BI + JBR (+ omschrijving): GBB-FIN/0640-00/7060801
Bedrag

Beschikbaar krediet

€ 48.344,53

€ 48.344,53
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Communicatie
De financiële dienst zorgt voor bekendmaking op de website van de stad en kennisgeving aan de
toezichthoudende overheid.
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. In artikel 2 en 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 wordt de zin ‘Op deze
basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast’ vervangen
door ‘Deze basisbedragen worden, in analogie met de niet-periodieke tarieven, geïndexeerd volgens de
gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober. De
indexering is onder voorbehoud van goedkeuring door de VREG’.
Artikel 2. De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslssing dd. 16 december 2019 inzake het
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein blijven
ongewijzigd van toepassing.
Artikel 3. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
25. KABK - Aanpassingen academiereglement KABK - Goedkeuring
Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanpassing van 30 juni 2021 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds
kunstonderwijs ‘Aan- en afwezigheden in het deeltijds kunstonderwijs’;
Gelet op het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 25.06.2018;
Overwegende dat het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een academiereglement verplicht stelt
voor elke academie;
Overwegende dat het academiereglement de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige
leerling onder hun bewaring hebben, regelt;
Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet bevatten zoals bepaald in
artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Overwegende dat het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd op 30 juni 2021 niet
voldoet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
De aanpassingen van laatst genoemd decreet zorgden voor enkele veranderingen van het
academiereglement. Onder meer hoofdstuk 5, artikel 18 en artikel 19.
In bijlage kan u het vernieuwde academiereglement terugvinden.
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Link met het meerjarenplan
/
Budgettaire weerslag
/
Communicatie
/
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 25 juni 2018 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement.
Artikel 2. Het hierbij gevoegde academiereglement wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke
wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige
leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord.
Artikel 4. Het academiereglement treedt in werking op datum van goedkeuring.
SECRETARIAAT - NOTULEN
26. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van maandag, 25 oktober 2021 goedgekeurd.

VRAGEN EN VOORSTELLEN
1.

Raadslid Tineke Van hooland

1.1.

Vraag 1: stand van zaken klein kapittel rond kerk te Eine

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30/09/2019 te Oudenaarde stelde ik de vraag om
te bekijken wat de mogelijkheden waren omtrent het in ere herstellen van het klein kapittel
rondom de kerk in Eine. Dit op vraag van verscheidene inwoners van Eine. Deze
rondgang van het kerkhof vormt vandaag geen sluitend geheel rondom de kerk wat
afbreuk doet aan het historisch kader. Er werd toen aangegeven dat zou bekeken worden
of er rond bepaalde graven nog concessies bestonden en dat de procedure daarvoor zo
snel als mogelijk zou opgestart worden. Ondertussen zijn we 2 jaar verder. Verscheidene
inwoners van Eine wensen graag op de hoogte gebracht te worden van de laatste stand
van zaken.
Vragen:
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1. Kan u aangeven of de procedure rond bestaande concessies werd opgestart? Zoja,
wanneer?
2. Kan u uitsluitsel geven omtrent de tijdspanne rond dit onderzoek?
3. Kan u aangeven of de procedure reeds werd afgerond? Zoja, met welk resultaat?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
2.

Raadslid Elisabeth Meuleman

2.1.

Vraag 1: verschuiving van belastingen op vervuiling ten voordele van duurzame mobiliteit

Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019 diende onze fractie een amendement in op de
meerjarenbegroting: "Verschuiving van de belastingen op vervuiling ten voordele van duurzame
mobiliteit" – de tekst luidde als volgt :
Steeds meer steden en gemeenten heffen een belasting op het verspreiden van ongeadresseerd
reclamedrukwerk. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toegenomen van
110 in 2013 naar 189 in 2018. De taks geldt nu in bijna twee derde van alle gemeenten. Oudenaarde
deed het omgekeerde en schafte deze taks af in de vorige legislatuur. Het sop was volgens de toenmalige
schepen van financiën de kolen niet waard. Inderdaad, Oudenaarde haalde volgens de cijfers van de
VVSG slechts eenmalig 127 euro op in 2013. Dit staat in schril contrast met wat andere steden en
gemeenten innen : in 2017 inde Deinze 331.453 euro, Zottegem 354.501 euro, Geraadsbergen 164.600
euro, Ninove 590.000, Dendermonde 680.727, Vilvoorde in 2019 nu al 516.415 ingekohierd…. Het gaat
telkens over een belasting op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter. Verenigingen etc..
worden sowieso uitgesloten. Handelszaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente kunnen een
korting krijgen. Er kunnen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden naar gelang het aantal pagina’s
of het gewicht van het drukwerk. Zo vraagt men in Dendermonde 0,02 cent voor drukwerk van
handelszaken niet gevestigd op het grondgebied. Er is een korting van 50% voor eigen handelszaken. Als
we de inkomsten van Dendermonde, indien dezelfde tarieven worden gehanteerd, extrapoleren naar
Oudenaarde komt dat neer op een inkomst voor de stad van jaarlijks om en bij de 450.000 euro. Gezien
het ongeadresseerd drukwerk zorgt voor enorme papierberg, waarbij de kosten voor de op ophaling ten
koste van de stad vallen stellen wij voor dergelijke belasting op nieuw in te voeren in Oudenaarde.
De inkomsten hiervan willen wij direct investeren in maatregelen die duurzaamheid bevorderen en de
inwoners van Oudenaarde rechtstreeks ten goede komen. Wij stellen voor de inkomsten te investeren in
duurzame mobiliteitsoplossingen : een tussenkomst in de Buzzypass (busabonnement voor jongeren van
6-24 jaar). Verschillende gemeenten komen voor 25%, 30%, 50% of zelfs 75% tussen in dergelijk
abonnement. Een tussenkomst in autodeelabonnementen en een tussenkomst in deelfietsabonnementen.
Vandaar dus volgend voorstel tot amendement bij de begroting :
-

De stad voert, zoals 189 andere steden en gemeenten, een taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk in.
De stad investeert de opgehaald middelen in een tussenkomst in de Buzzy pass voor jongeren, en in
deelauto – en fiets abonnementen.
Schepen van Financiën Bart Dossche (Open VLD) beloofde om het invoeren van een belasting op
reclamedrukwerk te onderzoeken. Dat konden we onder andere lezen in de slotzin in het artikel in het
Nieuwsblad van 7/1/2020: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200107_04794953)
Tijd om 2 jaar later te vragen naar een stand van zaken :

-

Wat heeft het onderzoek van de schepen heeft opgeleverd?
Overweegt de stad dergelijke heffing in te voeren?
Indien niet : overweegt de stad sowieso een tussenkomst in de Buzzy Pazz? Meer dan 140 Vlaamse
steden en gemeenten, waaronder de 3 potentiële fusiepartners, passen nu al een derdebetalersysteem toe,
hoofdzakelijk als tussenkomst in de Buzzy Pazz (zie https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/stedengemeenten/zeven-pijlers/dbs/steden-derde-betalersysteem.html en in het duurzaam energieactieplan van
de stad - opgemaakt na ondertekening van burgemeestersconvenant - lezen we dat de stad Oudenaarde
het fietsverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren.
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De vraag wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.
3.

Raadslid Steven Bettens

3.1.

Voorstel 1: actief verduurzamen van evenementen

De ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2015 maakte het engagement en de beslissing van
het stadsbestuur kenbaar en tastbaar om "niet aan de zijlijn te blijven staan maar concreet actie te
ondernemen om enerzijds de klimaatopwarming af te remmen en anderzijds de nodige bescherming te
voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen." (zie https://www.oudenaarde.be/nl/wonenleven/milieubeleid/klimaatplan).
Na de ondertekening van het convenant maakte de stad een duurzaam energieactieplan met een
bijhorende maatregelentabel op. Eén van de maatregelen uit die tabel is het 'Actief verduurzamen van
evenementen' door het "Sensibiliseren en informeren van organisatoren over duurzame maatregelen voor
evenementen" (zie pagina 7 van de
maatregelentabel https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/wonen_en_leven/Milieu/maatr
egelentabel%20GR21032016.pdf).
Een duurzame maatregel is het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven in plaats van
dieselgeneratoren voor het opwekken van elektriciteit bij evenementen. Er bestaan nu al alternatieven
voor evenementen waarbij men zonnepanelen in combinatie met batterijen gebruikt. Momenteel zijn er in
België en Nederland ondernemingen die dieselvrije evenementen mogelijk maken.
Voorstel:
de stad Oudenaarde werkt een reglement uit waarbij aan de organisatoren van evenementen gevraagd
wordt voor de opwekking van elektriciteit niet langer dieselgeneratoren te gebruiken maar met
milieuvriendelijke alternatieven te werken.
Op deze manier werken we verder aan een duurzame stad en geven we bedrijven die de groene weg
inslaan een duw in de rug.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.

Raadslid Kristof Meerschaut

4.1.

Vraag : onderzoek fusie Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Kluisbergen / Kruisem

Tijdens de gemeenteraad van 25 oktober 2021 werd unaniem beslist een volksraadpleging te organiseren
om te polsen naar het draagvlak voor een eventuele fusie. Deze volksraadpleging zal georganiseerd
worden nadat de resultaten van de aangekondigde studie bekend zijn. Hoever het staat met deze
studieopdracht is onduidelijk. In de marge daarvan dienen er een aantal zaken uitgeklaard te worden
aangaande de schuldovername en de eventuele erkenning van de fusiegemeente als centrumstad.
Vragen:
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de studieopdracht? Is al bekend hoeveel de studie zal
kosten?
2. Er was eerder al een schuldovername bij de fusie van Zingem en Kruishoutem tot Kruisem. Kan
bevestigd worden dat er bij een nieuwe fusie, waarbij Kruisem betrokken is, opnieuw sprake zal zijn
van een schuldovername?
3. Kan bevestigd worden dat Oudenaarde erkend wordt als ‘centrumstad’ na fusie met Kruisem,
Kluisbergen en Wortegem-Petegem?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.2.

Voorstel 1: diefstal begraafplaats Meulewal

Via sociale media konden we de voorbije maand veel berichten lezen van mensen die geconfronteerd
werden met diefstal op de begraafplaats Meulewal: bloemen, beeldjes of andere gedenktekens die
geplaatst werden bij het graf van een overledene werden gestolen. Helaas is dit een jaarlijks terugkerend
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fenomeen, in het bijzonder rond Allerheiligen. Het is erg pijnlijk voor nabestaanden om te moeten
vaststellen dat de bloemen die werden geplaatst bij het graf van hun dierbare gestolen werden.
Voorstel:
1. In de periode rond Allerheiligen worden stadswachten ingezet om tijdens de openingsuren een
oogje in het zeil te houden op de begraafplaats Meulewal.
2. Er worden camera’s geplaatst bij de in- en uitgang om te registreren wie de begraafplaats
betreedt.
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
5.

Raadslid Kathy De Rijcke

5.1.

Vraag 1 : schuilhokjes De Lijn

Op lijn 41 Oudenaarde-Zottegem zijn er nog verschillende haltes zonder schuilhokje. Bij slecht weer
staan de reizigers – vaak kinderen die naar school gaan - in de regen te wachten.
Recent werden betonnen sokkels gegoten aan de diverse haltes van lijn 81 Oudenaarde – Deinze, wellicht
met oog op het voorzien van een schuilhokje.
Vragen:
1. Zullen er ook aan de haltes van lijn 41 schuilhokjes voorzien worden?
2. Wat zijn de intenties van De Lijn met de overige haltes (andere lijnen) op het grondgebied van
Oudenaarde? Komen er op termijn overal schuilhokjes?
Deze vraag zal later schriftelijk beantwoord worden door schepen Peter Simoens.
6.

Raadslid Wim Dhont

6.1.

Voorstel 1: Koningsdag

Op 15 november waren de stadsdiensten gesloten, naar aanleiding van koningsdag (feest van de dynastie).
In tegenstelling tot veel andere feestdagen wordt deze dag enkel opgenomen door overheidsdiensten.
Voor de privé is dit een werkdag, en ook de scholen zijn gewoon open. Het feit dat de stadsdiensten
volledig gesloten zijn op 15 november wordt door veel burgers als vreemd ervaren. In sommige andere
gemeenten wordt die dag voorzien in een permanentieregeling voor (een deel van) de stadsdiensten.
Voorstel:
In Oudenaarde wordt vanaf volgend jaar een permanentieregeling voorzien op 15 november, met behoud
van het aantal verlofdagen voor het personeel. Werknemers die op 15 november de permanentie
verzorgen kunnen die dag inhalen op een ander moment, naar keuze.
Deze vraag wordt in de gemeenteraad van december 2021 opnieuw voorgelegd.
7.

Raadslid Dagmar Beernaert

7.1.

Vraag 1: premie psychosociale hulp

Corona hakt er ook mentaal bij heel wat mensen hard in. De vraag naar psychologische ondersteuning is
groter dan ooit. Therapie blijft echter voor veel Belgen onbetaalbaar. Wat je betaalt hangt af van welke
professionele hulp je zoekt en wat je ziekenfonds bereid is terug te betalen. De financiële kant is vaak nog
een extra drempel om hulp te zoeken en de juiste zorg te kiezen. Nochtans kan op tijd ingrijpen helpen
om in de toekomst erger te voorkomen.
De wachtlijsten zijn lang. Het aanbod aan psychologische hulpverlening kan de vraag naar hulp vaak niet
volgen. Voor Vooruit Oudenaarde is het cruciaal dat iedereen de juiste hulp kan krijgen op het moment
dat hij of zij het nodig heeft. Om de financiële drempel daartoe weg te nemen vragen we aan het
stadsbestuur om een lokale premie te voorzien voor psychosociale hulpverlening. Er kan hierbij een
voorbeeld genomen worden aan de stad Deinze waar inwoners met psychologische problemen een
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tussenkomst kunnen vragen in de kosten van hun psychologische hulp tot een maximumbedrag van 500
euro per gezin. Die premie kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis.
Daarom volgende vraag:
1. Welke maatregelen zal de stad nemen om ervoor te zorgen dat de drempel voor inwoners om de nodige
psychologische hulp te zoeken zo laag mogelijk wordt? En dat het aanbod aan psychologische
hulpverlening groeit?
2. Is de gemeente bereid een premie te voorzien voor psychosociale hulpverlening?
Deze vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.
7.2.

Vraag 2: lichtplan fietspaden

De dagen worden steeds korter. Voor veel scholieren en werknemers betekent dat dat ze in het donker van
en naar hun school of hun werkplaats moeten fietsen. Verschillende fietspaden (vb. zevenbunder in
Leupegem dat dagelijks gebruikt wordt door tientallen fietsers) zijn helemaal niet of slecht verlicht. Dat
kan de veiligheid van de fietsers in het gedrang brengen.
Vooruit Oudenaarde vraagt het stadsbestuur om samen met de fietsersbond een lichtplan op te stellen
voor al haar fietspaden. Op die manier kunnen we in kaart brengen op welke fiestpaden de verlichting
moet verbeterd worden of waar extra verlichting aangewezen is. Waar nieuwe verlichting noodzakelijk is
wordt gekozen voor diervriendelijke volgverlichting. Dat is verlichting die pas aan 100 procent gaat
branden als de sensor onder de lamp een fietser of voetganger opmerkt. Anders brandt ze slechts voor 20
of 10 procent. De kleur van de lichten is ook iets anders. Ze stralen minder blauw licht uit, wat beter is
voor vleermuizen en andere nachtdieren.
Daarbij volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur bereid om een lichtplan op te stellen voor alle fietspaden in Oudenaarde om zo op
korte termijn ervoor te zorgen dat alle fietspaden in de stad voldoende verlicht worden?
Deze vraag zal later schriftelijk beantwoord worden door schepen Peter Simoens.
8.

Raadslid André Vansteenbrugge

8.1.

Vraag 1: bushokje(s) Tacambaroplein en omgeving

Rond het Tacambaroplein nemen elke dag honderden mensen de bus. Op marktdagen komen er nog wat
bij. Nochtans moet de omgeving het momenteel stellen met één beschermend bushokje.
Vraag:
kan Stad Oudenaarde met De Lijn overleggen om het aantal bushokjes in die omgeving uit te breiden of
zelf initiatief nemen?
Deze vraag zal later schriftelijk beantwoord worden door schepen Peter Simoens.
9.

Raadslid Vincent Thomaes

9.1.

Vraag 1: snelheidbeperkende maatregelen Kattenberg

Beste schepen in de commissie van 27 mei werd door U gezegd dat U een snelheid indicatorbord dat
groen of rood oplicht in functie van of een voertuig al dan niet te snel gereden heeft zou aankopen en de
bestelling eerstdaags zou plaatsen.
Dit bord zou geplaatst worden bij levering. Nu helaas bijna 6 maand later staat dit bord nog steeds niet
geplaatst.
Vragen:
Wat is de reden hiervoor?
Eveneens zou er een tonnagebeperking ingevoerd worden deze moet echter meegenomen worden bij de
opmaak van het regionaal vervoerplan op niveau van de vervoerregio. Hoe ver staat men daar mee?
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Eveneens werd door de minister van mobiliteit voorgesteld om regelmatig snelheidscontroles te laten
uitvoeren door de politie van Oudenaarde. Zijn er sinds juni snelheidscontroles uitgevoerd ter hoogte van
de Kattenberg zo ja hoeveel en wat zijn de bevindingen?
Deze vraag zal later schriftelijk beantwoord worden door schepen Peter Simoens.
De vergadering wordt geheven om 20.53 uur.
Goedgekeurd in zitting van 13 december 2021.
algemeen directeur,
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