
138

STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 25 APRIL 2022 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, Mathieu De Cock, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Maud Wybraeke, 
Eric Meirhaeghe, Luc Notebaert, Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, 
Dagmar Beernaert, André Vansteenbrugge, Vincent Thomaes: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Tineke Van hooland: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1. ;
Cindy Franssen, Pieter Feys, Wim Dhont: raadsleden

Afwezig: Stefaan Vercamer: schepen afwezig voor agendapunt 7. 

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Algemene vergadering Zefier cvba 9 juni 2022 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41; of 
gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 56;

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;

Gelet op het feit dat de stad vennoot is van de cvba Zefier;

Gelet op het feit dat mevrouw Franka Bogaert als vertegenwoordiger aangesteld is voor onze stad, en de 
heer John Adam als plaatsvervangende vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;

Gelet op de uitnodiging via e-mail van 15 maart 2022 tot de gewone algemene vergadering van de cvba 
Zefier op 9 juni 2022;

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur
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Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn 
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene 
vergadering van de cvba Zefier van 9 juni 2022, zijnde

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Communicatie - Reglement burgerbudget - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het stadsbestuur voorziet jaarlijks 150.000 euro voor een burgerbudget, waarbij inwoners zelf projecten 
kunnen voorstellen die de leefbaarheid in Oudenaarde verhogen en de sociale cohesie in hun buurt, wijk 
of stad stimuleren. Met dit burgerbudget krijgen inwoners de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan hun 
stad en samen werk te maken van een stad waar iedereen zich thuis voelt. Het burgerbudget heeft als doel 
projecten voor én door inwoners van Oudenaarde mogelijk te maken. 

Het bedrag per project bedraagt minimum 500 euro en maximum 25.000 euro, inclusief btw. Er zal 
telkens een projectoproep gelanceerd worden in het voorjaar, tot het einde van deze legislatuur. De 
procedure zal jaarlijks volgens dezelfde timing verlopen, zoals opgenomen in het reglement. 

Elke inwoner in Oudenaarde kan een projectvoorstel indienen. De projecten moeten voldoen aan een 
aantal voorwaarden, zoals beschreven in het reglement in de bijlage. Zo zijn deze projecten gericht op de 
inwoners van de stad en bij voorkeur worden hierbij verschillende doelgroepen bereikt en betrokken. Het 
project wordt uitgevoerd op het openbaar domein of op een publiek toegankelijke locatie. Het project 
brengt mensen samen, biedt een maatschappelijke meerwaarde, stimuleert de sociale cohesie en verhoogt 
de leefbaarheid van een buurt, wijk of stad. Projecten met commerciële doeleinden of die religieus, 
ideologisch of politiek van aard zijn, komen niet in aanmerking. Doorheen de volledige procedure kan de 
indiener beroep doen op begeleiding van de stadsdiensten, voor maximaal vijf werkdagen.

Er worden per jaar twee projecten goedgekeurd die het gevraagde budget zullen ontvangen. Deze twee 
projecten worden bepaald door onder andere een stemmingsronde waarbij elke inwoner uit Oudenaarde 
kan stemmen op het project waar hij of zij het meest in gelooft. Ook een interne jury, bestaande uit leden 
van het college van burgemeester en schepenen en het managementteam, beoordeelt de projecten en kent 
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deze een score toe. De twee best scorende projecten ontvangen het gevraagde budget en worden 
uitgevoerd.

Om de inwoners hierover te informeren, te inspireren en te motiveren om een projectvoorstel in te dienen 
en/of om te stemmen op hun favoriete project, wordt een communicatietraject opgezet en gerealiseerd. 
Hierbij worden zowel online als offline communicatiekanalen ingeschakeld zodat alle inwoners van 
Oudenaarde hierover maximaal bereikt worden. 

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Onze burgers hebben recht op heldere communicatie. 
Prioritaire actie: ACT-10: De stad zet in op burgerparticipatie.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

De stad zet in op 
burgerparticipatie.

Stedelijk 
wijkoverleg € 50.000 € 150.000

Opmerkingen:

Communicatie

De communicatiedienst coördineert de communicatie rond dit project. 

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement voor het burgerbudget.

TOERISME

3. Toerisme - Samenwerkingsovereenkomst Centrum Ronde van Vlaanderen - Goedkeuring 

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige subsidies, meer bepaald artikel 9 waarbij bepaald wordt dat enkel subsidies vanaf 1.250,00 
euro vallen onder toepassing van deze wet en artikel 4 dat voorschrijft dat de aanwending van de 
subsidies moet bepaald worden door de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur artikel 41-23e dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van 
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies en deze bevoegdheid niet kan vertrouwd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen;



141

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2021 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 3-2020-2025, betreft budget 2022 door 
de gemeenteraad dd. 13 december 2021, waarin de voorziene toelage CRVV ingeschreven staat voor een 
bedrag van 105.000,00 euro;

Gelet op de beslissing van het CBS dd 17 oktober 2005, waarin het College zijn principiële goedkeuring 
geeft om jaarlijks een subsidietoelage uit te keren aan het CRVV;

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2022-2023-2024 tussen de stad 
Oudenaarde en het Centrum Ronde Van Vlaanderen;

Gelet op de beslissing van het CBS dd 11 april 2022 die akkoord gaat met de overeenkomst Stad 
Oudenaarde en CRVV;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Gelet op het feit dat de Stad Oudenaarde de werking van het CRVV mee wenst te consolideren;

Gelet op het feit dat Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen zich profileren als fietscentrum;

Gelet op het feit dat de Ronde van Vlaanderen meer en meer bekendheid verwerft in het buitenland en het 
bijgevolg voor de stad Oudenaarde, samen het CRVV, een opportuniteit is om samen naar buiten te 
treden;

Gelet op het feit dat het CRVV in zijn belevingsmuseum, zijn tentoonstellingen, zijn evenementen en 
manifestaties de stad Oudenaarde telkens meeneemt in zijn promotie; tussen het Centrum

Gelet op het feit dat het fietstoerisme in de Vlaamse Ardennen en in Oudenaarde elk jaar toeneemt;

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Centrum Ronde Van Vlaanderen vzw en de Stad Oudenaarde 
is geldig voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Link met het meerjarenplan

BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

BD-9: We bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022 – 2023 - 2024

GBB- TOER 

Algemene rekening: 6493000 – Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Jaar Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

2022 0520-00 € 105.000,00 € 114.000,00

2023 0520-00 € 105.000,00 € 114.000,00

2024 0520-00 € 105.000,00 € 114.000,00

Opmerkingen:

Het CRVV krijgt jaarlijks nog bijkomend deze toelagen (exploitatiesubsidie) van 
volgende overheden:

Provincie Oost-Vlaanderen: € 200.000

Toerisme Vlaanderen: € 110.000
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Communicatie

De betrokken dienst brengt de aanvrager op de hoogte van de modaliteiten aangaande de uitbetaling van 
de toelage.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst CRVV voor de jaren 
2022-2023 en 2024, die uitmondt in de toelage zoals voorzien in de Meerjarenplanaanpassing 3 2020-
2025. 

Artikel 2: De kredieten zijn voorzien op budget Toerisme - Algemene rekening: 6493000 – Toegestane 
werkingssubsidies aan verenigingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. RO - Huisvesting - Opvolging vorming woonmaatschappij - Bepaling stemverhouding - 
Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Artikel 40 e.v. van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij 
een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Gelet op het feit dat de heer Mathieu Mas aangesteld is als vertegenwoordiger en de heer Danny 
Lauweryns als plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Juridisch kader

De Vlaamse Regering moet bij de verdeling van de stemrechten in elk geval rekening houden met de 
volgende twee objectieve criteria: 1. de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per 
gemeente; 2 de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente, maar zij kan ook rekening 
houden met bijkomende criteria die door de gemeenten worden voorgesteld, evenals met het advies van 
de gemeenten over het gewicht dat aan elk criterium wordt gehecht.

Feitelijke context

De gemeente is aandeelhouder van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen;

De gemeente maakt deel uit van het werkingsgebied Vlaamse Ardennen West voor de woonmaatschappij;
De brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed dd. 7 
februari 2022 aan het college van burgemeester en schepenen om criteria voor te stellen voor de verdeling 
van de stemrechten over de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied van de nieuwe 
woonmaatschappij.

Het overleg d.d. 10 maart 2022 tussen burgemeesters en schepenen van huisvesting van de gemeenten die 
aandeelhouder zijn van SHM Vlaamse Ardennen;

Link met het meerjarenplan
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Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-3: Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.

Actieplan AP-5: Sociaal woonaanbod uitbreiden

Budgettaire weerslag

Communicatie

De dienst huisvesting en alle partners van het Lokaal Woonoverleg

Besluit

Eenparig.

A rtikel 1. De gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van de lokale besturen die deel uitmaken van 
het werkingsgebied Vlaamse Ardennen West in de algemene vergadering van de toekomstige 
woonmaatschappij te verdelen op basis van volgende criteria en met het hieronder bepaalde gewicht:

Criterium Gewicht
Het aantal sociale huurwoningen per 
gemeente

60 %

Het aantal huishoudens per gemeente 30 %

Het aantal grondreserves per gemeente          10 %

A rtikel 2. Deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur bezorgd en aan de Vlaamse minister van 
wonen via het mailadres woonmaatschappij@vmsw.be. 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de SHM Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

5. BIA - Weg- en riowerken N441 Oudstrijdersstraat - Ontwerp - 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;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

mailto:woonmaatschappij@vmsw.be
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;

Beslissing van de gemeenteraad dd° 28 januari 2008 houdende met betrekking tot de studie “ Weg- en 
rioleringswerken aan de Gewestweg N441 Oudstrijdersstraat en de gemeentewegen Ohiostraat, 
Hemelrijkstraat en Robert De Preesterstraat (deel)“ goedkeuren  van het bestek met betrekking tot het 
aanstellen van een ontwerper;

Beslissing van de gemeenteraad dd° 26 oktober 2009 houdende goedkeuren van de samenwerkings- 
overeenkomst tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het oog op de realisatie 
van bovengenoemd project;

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 07 februari 2011 houdende gunnen van de 
studieopdracht aan Antea Belgium NV, Roderveldlaan 1 te  2600 Antwerpen tegen bedrag van  € 
163.777,50 (exclusief btw) waarbij het aandeel van de stad en Agentschap Wegen en Verkeer als volgt 
bepaald is:

- Stad Oudenaarde : € 120.277,50 (exclusief btw);
- Agentschap Wegen en Verkeer : € 43.500,00 (exclusief btw); 

Beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2008 houdende goedkeuring van het voorontwerp en de 
raming ter verbetering van de gemeentelijke rioleringen met een kostenraming riolering ten bedrage van € 
2.048.665 (exclusief btw);

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2020 houdende goedkeuren 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Oudenaarde voor gezamenlijke 
opdrachten en diensten (deelstudies);

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 houdende goedkeuring van 
de betaling aan BV Grondwerken De Clercq, Steenhovenstraat 96 te 87600 Meulebeke van € 73.340,44 
(exclusief btw) zijnde het stadsaandeel in de deelstudie “graven van proefsleuven”;

Beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2021 houdende bekrachtigen van de collegebeslissing  van 14 
juni 2021;

Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2022 houdende goedkeuren van de samenwerkings- 
overeenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken tussen het Vlaams Gewest ( AWV) en de stad 
Oudenaarde met betrekking tot bovengenoemd project;

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2022 houdende akkoord met het 
definitief ontwerp;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het studiebureau Antea Belgium NV heeft met betrekking tot de opdracht “Weg- en rioleringswerken te 
Nederename (Gewestweg N441 Oudstrijdersstraat en de gemeentewegen Ohiostraat, Hemelrijkstraat, 
Robert De Preesterstraat (deel)) – project O208170” het ontwerp opgemaakt.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De raming der werken bedraagt in zijn  totaliteit € 8.225.661,78 (exclusief btw).

De kostprijs wordt deels betaald door de stad en deels door het Agentschap Wegen en Verkeer met 
volgende opsplitsing:

Subsidieerbaar   
( 75 %)

Niet 
subsidieerbaar

totaal

Ten laste stad  (exclusief btw) € 3.102.705,51 € 2.876.288,24 € 5.978.993,75

Ten laste AWV (exclusief btw) € 2.246.668,03 € 2.246.668,03

Totaal ( exclusief btw) € 3.102.705,51 € 5.122.956,27 € 8.225.661,78
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De stad heeft voor dit dossier in het kader van het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 05 mei 
2017 een aanvraag lopende voor het verkrijgen van de subsidie voor de “aanleg van gemeentelijke 
rioleringen”. 
De subsidie bedraagt 75 % van de kostprijs van de subsidieerbare rioleringswerken.

De Ambtelijke Commissie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft in zitting van 12 mei 2020 
het voorontwerp goedgekeurd en het aanbestedingsdossier moet bij de VMM ingediend worden 
voorafgaand aan de publicatie (aanbesteding) en ten laatste uiterlijk twee jaar na ontvangst van de 
goedkeuring van het voorontwerp.

De dienst stelt aan de gemeenteraad voor om het ontwerpdossier goed te keuren.

Link met het meerjarenplan

Beleidsdoelstelling BD-7 : Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het 
beleid.
Actie : ACT-34 : het verder verhogen van de zuiveringsgraad van het rioleringsnet. 

Budgettaire weerslag

Het stadsaandeel in de werken zoals vastgesteld bij de raming bedraagt € 5.978.993,75 (exclusief btw) of 
€ 7.234.582,44 (inclusief btw).

Het definitief stadsaandeel wordt vastgesteld bij de gunning der werken.

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 500.000,00 € 1.309.193,00

Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00 € 733.685,00 € 2.834.900,00

Boekjaar: 2024

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 978.815,00 € 1.726.508,00

Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00 € 1.500.000,00 € 2.030.364,00

Boekjaar: 2025

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 500.000,00 € 500.000,00
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Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00 € 500.000,00 € 500.000,00

Communicatie

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV);

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Het definitief ontwerp voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken te Nederename 
(Gewestweg N441 Oudstrijdersstraat  en de gemeentewegen Ohiostraat, Hemelrijkstraat, Robert De 
Preesterstraat (deel)) – project O208170”, opgesteld door de ontwerper Antea Belgium NV wordt 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming in zijn totaliteit bedraagt € 
8.225.661,78 (exclusief btw).

Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken bedraagt € 5.978.993,75 (exclusief btw) waarvan € 3.102.705,51 
(exclusief btw) in aanmerking komt voor 75 % subsidie (VMM – rioleringswerken).

Artikel 3. De subsidie wordt voorlopig bepaald op € 3.102.705,51 (exclusief btw) x 75 % = € 
2.327.029,13 (exclusief btw).

Artikel 4. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Vlaams Gewest (AWV) 
wordt het Vlaams Gewest aangeduid om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van 
de opdracht als aanbesteder op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de wet inzake overheids-
opdrachten van 17 juni 2016.

Artikel 5. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 6. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.

Artikel 7. De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025, op 
het investeringsbudget van 2023 en volgende jaren, jaarbudgetrekening ACT-34 0310 00 2270007 
(rioleringswerken – btw recupereerbaar) en ACT-34 0200 00 2240007 (wegeniswerken – btw niet 
recupereerbaar).

Artikel 8. Deze beslissing en de bijhorende stukken worden overgemaakt aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij ( VMM) met het oog op het verkrijgen van de subsidie. 

Artikel 9. Het college van burgermeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht inzoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien  boven de goedgekeurde raming.

6. BIA - Weg- riowerken Mullem. Grondaankopen - Erfdienstbaarheden - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht;



147

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2008 houdende goedkeuren van de 
overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en NV Aquafin houdende de opdracht tot het voeren van 
onderhandelingen en realiseren van grondverwervingen volgens het raamcontract “ grondverwerving”;

Beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2019 houdende goedkeuring van het ontwerp met 
betrekking tot “ weg- en rioleringswerken te Mullem (Rooigemstraat, Vaddenhoek, Mullemdorp deel 
Herlegen, deel Westerring) meer bepaald de lastvoorwaarden, de raming der werken ten bedrage van € 
2.503.778,28 ( exclusief btw) en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare 
procedure;

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2020 houdende gunnen van 
bovengenoemde opdracht aan NV Jozef Vanden Buverie &Co, Spildoornstraat 16 te 8792 Desselgem, ten 
bedrage van€ 2.602.296,25 (exclusief btw);

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Met het oog op de uitvoering van de opdracht “weg- en rioleringswerken in Mullem“ dienen een aantal 
grondaankopen in volle eigendom, koopovereenkomsten van ondergrondse inneming en vestigen van 
erfdienstbaarheden gerealiseerd.

Het grondverwervingsdossier is opgesteld door het Studiebureau Antea.

Beëdigd landmeter-expert Roger Taelman te Kruisem heeft de schattingsverslagen dd° 19 december 2020 
en 20 december 2020 houdende de waarde van de te verwerven gronden opgemaakt. 

De onderhandelingen en opmaak van de koopbeloften en deovereenkomsten vestigen erfdienstbaarheden, 
zijn gebeurd door de dienst grondverwervingen van NV Aquafin, dit overeenkomstig het contract 
grondverwervingen, afgesloten tussen de stad Oudenaarde en NV Aquafin.

Volgende koopovereenkomsten voor de aankoop van gronden in volle eigendom moeten gerealiseerd 
woden:

inneming eigenaar kadastraal oppervlakte prijs

001 Luc Van 
Ryckeghem/Magda 
Wandels,
Rooigem 19, TS

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 165D

23,80 m² € 148,16 

018 Weytens – Van De Velde, 
Serpentstraat131 T/S
Els Weytens, De 
Wieleman 25 te 9890 
Gavere

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 431A

5,00 m² € 1.369,50

019 Martine Debruyne/ Bart 
Vanden Dorpe,
Kloosterstraat 7 te 9750 
Zingem

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 398B

1,9 m² € 418,00

Totaal 30,7 m² € 1.935,66

Volgende koopovereenkomsten van ondergrondse inneming moeten gerealiseerd worden:

inneming eigenaar kadastraal oppervlakte kostprijs

0019 Martine Debruyne/ 
Bart Vanden Dorpe,
Kloosterstraat 7 te 9750 

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 398B

149,00 m² € 16.390,00 + 
wederbeleggingsvergoeding 
tbv € 3.798,61
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Zingem

0020 De Rudder/ Troubleyn, 
Vaddenhoek 130, T/S 

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 399C

   72,00 m²  € 9.709,92

Totaal 221,00 m² € 29.898,53

Volgende overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden moeten gerealiseerd worden:

inneming eigenaar kadastraal vergoeding

005 Defoort /Coornaert,
Mullemstraat 8, T/S

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 228F

€ 127,00 

007 -008 Vennootschap Mavy, Oude 
Stationsstraat 144, 8700 Tielt

13e afd Mullem,
sectie A, nrs. 361B en 
455A

 € 589,00 

009-10 Vennootschap Sandeb, 
Vijflindendries 7 , T/S 

13e afd Mullem,
sectie A, nrs. 453H en 
451A

 € 387,00 

011- 16 Weytens/ Van De Velde, 
Serpentstraat 131 T/S
Bert Weytens, Herlegem 98, 
T/S

13e afd Mullem,
sectie A, nr. 450A, 449C, 
448A, 447A, 446A en 445  

€ 444,00 

017-018 Weytens – Van De Velde, 
Serpentstraat 131 T/S
Els Weytens, De Wieleman 
25 te 9890 Gavere

13e afd Mullem,
sectie A, nrs. 432A en 
431A

€ 318,00 

022 Christine Wieme , 
Vaddenhoek 78, T/S

13e afd Mullem,
sectie A, nr 342B

€ 402,00

Totaal € 2.267,00 

 

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 – Gelijkblijvend beleid GBB-BIA

 

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2202000  - wegzate – gemeenschapsgoederen ( aankopen en 
ondergrondse innemingen) 

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0200-00 € 31.834,19 € 36.098,00

Boekjaar: 2022 

Algemene rekening: 2230000 - overige zakelijke rechten op onroerende goederen – 
gemeenschapsgoederen ( vestigen van erfdienstbaarheden)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet
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GBB-BIA 0200-00 € 2.267,00 € 2.267,00

De Financieel Directeur heeft een visum verleend op 06 april 2022 met nr. 2022/03-33.

Communicatie

/

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Met het oog op het realiseren van “weg- en rioleringswerken te Mullem“ worden de 
overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van grond in volle eigendom; met een totale oppervlakte 
van 30,7 m² en een totale kostprijs van € 1.935,66 goedgekeurd overeenkomstig het als bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan.

Artikel 2. De overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van ondergrondse innemingen, met een 
totale oppervlakte van 221,00 m² en een totale kostprijs van € 29.898,53 (inclusief wederbeleggings-
vergoeding) worden goedgekeurd overeenkomstig het als bijlage geviseerde grondinnemingsplan.

Artikel 3. De overeenkomsten met betrekking tot het vestigen van erfdienstbaarheden met een vergoeding 
ten bedrage van € 2.267,00, worden goedgekeurd overeenkomstig het als bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan.

Artikel 4. Deze uitgaven worden verrekend op budget voorzien in de meerjarenplanaanpassing 2020–
2025, investeringsbudget 2022, jaarbudgetrekeningen GBB-BIA 0200 00 2202000 (aankopen en 
ondergrondse innemingen) en GBB-BIA 0200 00 2230000 (vestigen van erfdienstbaarheden). 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

7. BIA - Bekrachtigen GIS-samenwerkingsovereenkomst met provincie - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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 artikel 56 houdende bevoegdheden van het 
college van burgemeester en schepenen;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 houdende bevoegdheden van de 
gemeenteraad;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022 betreffende de goedkeuring 
van de GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Op 04 maart 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor het ter beschikking stellen van een GIS-coördinator en een GIS-medewerker door de Provincie voor 
telkens 9 dagen per jaar.
De overeenkomst kadert binnen de bestaande intermediaire rol van de Provincie om een ondersteunende, 
coördinerende rol te spelen bij het participatorisch inzetten van deskundigheid bij lokale overheden.  Zij 
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beschikt hiervoor over eGov, dat als missie heeft externe informaticagerelateerde ondersteuning te bieden 
en daarbij intermediair op te treden naar de hogere overheden toe.
Artikel 1.3 van voormelde overeenkomst voorziet dat het aantal beschikbare dagen per profiel kunnen 
gewijzigd worden.  Dit kan door het aantal beschikbare dagen van het ene profiel te vermeerderen en voor 
het andere profiel wordt dit dan verhoudingsgewijs verminderd.  Het is de bedoeling om het aantal dagen 
van de GIS-coördintor te behouden, namelijk negen dagen per jaar maar het aantal dagen van de GIS-
medewerker te verhogen naar 18 dagen per jaar.  Hierdoor is het nodig om een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst af te sluiten.  Deze overeenkomst, als bijlage bijgevoegd, bepaalt naast de bovenvermelde 
beschikbaarheid ook onder meer:

- Kostprijs per dag voor een GIS-coördinator van € 490,25 en voor een GIS-medewerker van € 
329,97, wat voor een volledig jaar neerkomt op € 10.351,69;

- De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar en kan na afloop stilzwijgend jaarlijks 
worden verlengd;

- De overeenkomst ving aan op 01 april 2022 en de kostprijs wordt jaarlijks aangepast in 
verhouding met de verhoging of verlaging van de gezondheidsindex;

- De overeenkomst vervangt volledig de GIS-samenwerkingsovereenkomst van 04 maart 2019 
tussen de Stad en de Provincie.

De dienst stelt voor om de goedgekeurde GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-
Vlaanderen en de Stad goed te bekrachtigen.

Link met het meerjarenplan

Gelijkblijvend beleid RO

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6131999 Andere erelonen en vergoedingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-RO 0600-00 € 10.351,69 € 11.000

Opmerkingen: Het budget wordt ook voorzien in de volgende jaren

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: De GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad wordt 
bekrachtigd, ging in op 01 april 2022, geldt voor een periode van twee jaar en kan na afloop stilzwijgend 
jaarlijks worden verlengd.
Artikel 2: De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van een GIS-coördinator bedraagt € 490,25 per dag 
en voor een GIS-medewerker € 329,97 per dag.  De prijzen worden jaarlijks aangepast in verhouding 
met de verhoging of de verlaging van de gezondheidsindex.
Artikel 3: De samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in artikel 1 vervangt volledig de GIS-
samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad van 04 maart 2019.
Artikel 4: De betaling zal gebeuren met budget voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, 
exploitatiebudget 2022 en volgende jaren, op budgetcode GBB-RO 0600-00 6131999.
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8. BIA - Fluvius- Tempelstraat/Kerkgate/Matersplein - Aanpassingen openbaar verlichtings- & 
laagspanningsnet - 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.

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. 

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

In het kader van de geplande weg- en rioleringswerken in de Tempelstraat, Kerkgate en Materplein 
moeten er aanpassingen gebeuren aan het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet.

De totale raming voor deze werken bedraagt € 52.321,46 (vrij van btw).

De kostprijs als volgt opgedeeld:
- Werken aan netten: € 44.812,58 (vrij van btw)
- Aansluiten elektriciteitsnet: € 7.508,88 (vrij van btw)

De kosten voor het aanpassen van de openbare verlichting worden geraamd op € 32.630,14 (inclusief 
btw); deze worden verrekend via de beheersoverdracht inzake verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen, zoals goedgekeurd door de  gemeenteraad van 25 november 2019.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 – Gelijkblijvend beleid GBB-BIA.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2289007 – overige onroerende infrastructuur- activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0640-00 € 52.321,46  € 53.395,47

Opmerkingen: 

Communicatie 
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BIA – BIO - Fluvius

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: De raming voor het vernieuwen van het laagspanningsnet, elektriciteitsnet, ten bedrage van € 
52.321,46 (vrij van btw), wordt goedgekeurd; de kosten, ten bedrage van € 32.630,14 (inclusief btw), 
voor de aanpassing van de openbare verlichting worden verrekend via de beheersoverdracht inzake 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 
november 2019.

Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025, 
investeringsbudget 2022, budgetcode 0640-00 2289007.

Artikel 3: 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.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van 
onderhavig besluit.

INFORMATICA

9.  Informatica - Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de 
elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 
8;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Overwegende dat elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een 
andere instantie of naar een externe overheid een protocol vereist, gesloten tussen de betreffende 
instanties;

Overwegende dat het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen veelvuldig dergelijke mededelingen 
doen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming, onderwijsinspectie, CLB, 
ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa;

Overwegende dat deze mededelingen hoofdzakelijk voortvloeien uit reglementaire bepalingen en aldus 
een wettelijke grondslag hebben;

Overwegende dat het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! in 
samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna 
VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene protocollen 
hebben ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen gelden;

Overwegende dat er om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de 
onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun DPO het advies te 
laten verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor rekening van de 
schoolbesturen;
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Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen worden 
gepubliceerd op de website van OVSG;

Overwegende dat het schoolbestuur na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie maanden 
de tijd heeft om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen DPO 
(opt-out);

Overwegende de brief van OVSG (bijlage_protocollen.pdf in bijlage) waarin alle principes van deze 
vereenvoudigde procedure en mandatering worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-
out;

Overwegende de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) waarin deze 
werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen en 
bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd;

Overwegende dat de werkwijze tevens werd goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid VVSG 
van 25 november 2019;

Overwegende dat het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling 
gebonden blijft door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen;

Overwegende dat het schoolbestuur een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) heeft aangemeld 
bij de VTC en over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan beschikt (KABK- formulier 
aansluiting.pdf en SAMWD – formulier aansluiting.pdf in de bijlage),

Overwegende dat het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 erop wijst dat de betreffende 
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van verwerkingsactiviteiten, met 
verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien in het algemeen protocol;

Link met het meerjarenplan

Geen

Budgettaire weerslag

Geen

Communicatie

Geen

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de 
formulieren aansluiting.

Artikel 2. De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol.

Artikel 3. De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen.

Artikel 4. De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden 
en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen.

Artikel 5. De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de beslissing over het 
al dan niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing. 

BESTUUR PERSONEEL
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10. Personeel - Toetreding OFP Prolocus - Aanvullend pensioen contractanten - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd deze omgevormd tot OFP PROLOCUS (een 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  met ondernemingsnummer 0809.537 155), een 
pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden; 

Door de toetreding bij een IBP is het bestuur meer betrokken bij het beheer van zijn pensioenfinanciering; 
dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft 
om – indien nodig -  punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. Overwegende dat in 
tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf 
nastreeft;

Een IBP biedt ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 
verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;

Het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de  voorwaarden 
van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers ten eerste via de algemene vergadering 
waar ze lid van wordt,  toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten 
tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die 
hem zijn toegewezen door de controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor 
lokale en provinciale besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP 
PROLOCUS en dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de 
overheidsopdrachten.

OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zal zwaar inzetten op 
het duurzaam karakter van zijn beleggingen;

Het aanbod van OFP PROLOCUS voorziet, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd 
aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, in een 
overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;

Er bestaat de mogelijkheid van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus mogelijk is om op het 
gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijke pensioen 
uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een wettelijk 
pensioen verder te verkleinen.

Er bestaan drie soorten pensioenplannen (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en defined 
contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een vastebijdragenplan is; dat in dit plan de 
werkgever belooft een bepaalde bijdrage  (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ 
onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden 
toegekend conform het kaderreglement.

Het bestuur moet de vastgestelde bijdrage minimum betalen; dat wanneer het wettelijk 
minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten betalen; dat in elk 
geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve 
aangeslotenen1, 0% voor passieve aangeslotenen2) moet behaald worden.

Het bestuur moet als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de 
pensioentoezegging, voorzien in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van 

1 Een aangeslotene in dienst van het bestuur 
2 Een aangeslotene die het bestuur verlaten heeft en zijn pensioenreserves in OFP PROLOCUS heeft laten staan. 
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bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter 
financiering van latere bijdragen;

Het bestuur dat met andere rechtspersonen nauwe banden heeft (AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan 
vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft 
voor de pensioentoezegging van het personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge 
solidariteit speelt;

De kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden vastgelegd op 1000 euro 
per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene en dat deze bedragen jaarlijks worden 
geïndexeerd tot en met 2024; overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal 
worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten 
besturen en medewerkers anderzijds;

Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik 
VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het 
Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1;

Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning;

Het voorstel van het stadsbestuur Oudenaarde van de zitting van heden om met ingang van 1 januari 2022 
toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging; 

Het ocmw de intentie geuit heeft om met volgende entiteiten een MIPS-groep te vormen (stad 
Oudenaarde en ocmw Oudenaarde) om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te 
bevorderen ;

Dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van 
OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP 
PROLOCUS;

Dat voormelde intentieverklaring van het stadsbestuur Oudenaarde en voormelde documenten in het 
bijzonder onderhandelingscomité van 11.04.2022 besproken werden; dat deze bespreking leidde tot 
volgend niet bindend advies;

Dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van OFP PROLOCUS;

Dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld worden en dat de 
algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren; 

Dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel wil verkleinen; 
dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel; 

Tot op heden was het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de 
VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze verzekeraars in juni 2021 de lopende 
groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben opgezegd;

Het bestuur heeft de keuze voor het voorzien in een tweede pensioenpijler tussen enerzijds een 
overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een 
instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds); 

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

Budgettaire weerslag
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De uitgave van de personeelskost wordt verrekend op de algemene rekening GBB-PERSON / BI  / groep 
62’ waar de nodige kredieten voorzien zijn. 

Communicatie

De dienst personeel en organisatie neemt de verdere personeelsadministratie op zich.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met

 de beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via de 
toetredingsakte  van OFP PROLOCUS;

 Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement (hoogte basisbijdrage: 3%, geen step rate 
en MIPS = multi-inrichterspensioenstelsel).

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik 
VVSG) en de statuten.

Artikel 2.  Besluit wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS 
(Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 
Algemene Vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.

Artikel 3. Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de 
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor 
rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4. De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon.

Artikel 5. Het bestuur vormt samen met het ocmw Oudenaarde een MIPS-groep.

Artikel 6. De heer De Meulemeester Marnic wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw De Vos Sybille wordt aangeduid als vervanger van voorgaande 
indien hij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 7. De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke 
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

SECRETARIAAT - NOTULEN

11. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 28 maart 2022 goedgekeurd.

1. Raadslid Franka Bogaert

1.1. Vraag 1: vluchtelingen en gastgezinnen

Op de Commissie Sociale Zaken werd meegedeeld dat er momenteel reeds 88 Oekraïense vluchtelingen 
zijn aangekomen in Oudenaarde.
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Deze moeten opgevangen worden, hetzij via de overheid, hetzij via zgn. “pleeggezinnen”.

Bij deze wens ik deze gezinnen reeds oprecht te danken voor hun inspanningen die ze leveren voor die 
noodlijdende mensen.

Ik zou ook graag een oproep doen naar alle mensen die in de mogelijkheid zijn om ditzelfde te doen, want 
we weten niet hoeveel vluchtelingen er nog naar onze mooie stad zullen afkomen.

Die gezinnen moeten dan ook voor 100 % gesteund worden, en dit zowel financieel, als 
logistiek/materieel.

Het mag niet zijn dat die gezinnen nog zelf flink in hun eigen portemonnee moeten zitten om 
daadwerkelijke hulp te bieden aan die vluchtelingen.

Vandaar een aantal vragen hieromtrent :

1. Waarom moet een A-kaart betaald worden door de mensen waar de vluchtelingen verblijven omdat deze 
mensen zelf geen centen hebben?

2. Waarom moet het zolang duren vooraleer vluchtelingen een leefloon krijgen niettegenstaande ze met alles 
in orde zijn en een A-kaart hebben?

3. Dringende steun: Welke mensen komen daarvoor in aanmerking en moet dit ook weer goedgekeurd 
worden met een lange wachttermijn vooraleer zij dit kunnen krijgen? 

4. Op een eerste schooldag worden zij al onmiddellijk geconfronteerd met kosten voor boeken. Ook moeten 
de mensen waar zij inwonen dit betalen. Is dit normaal?

5. Hoe gebeurt dit bij de mensen die een appartement of woning, aangeboden krijgen door de stad en geen 
geld hebben? Krijgen zij dan wel veel vlugger een leefloon en wie betaalt hun kosten? 

6. Voedselpakketten : Veel voedsel is vervallen wanneer de mensen dit krijgen. Als ze dan vragen hoe dat 
komt krijgen ze als antwoord dat ze uit de diepvries komen en voor vervaldatum ingevroren zijn. Iedereen 
weet dat dit niet klopt want het voedsel komt van den Delhaize en daar wordt dat pas ingevroren op of na 
de vervaldatum die vermeld is op de verpakking omdat ze het niet verkocht krijgen. (Zalm was zelfs 
vervallen in januari) Zie enkele foto's in bijlage

7. Wat met de voedingsnormen en voedselinspectie?  Wat als mensen salmonella krijgen of een 
voedselvergiftiging?

8. De stad krijgt een toelage van de overheid van meer dan 400 euro. Dit wordt deels aan de gastgezinnen 
gegeven.

9. Waarom wordt dit niet integraal gegeven aan de gastgezinnen? 

10. Wat gebeurt er met het deel dat niet gegeven wordt aan de gezinnen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

2. Raadslid Tineke Van hooland

2.1. Vraag 1: Oudenaardse landbouw toeristisch op de kaart zetten - promocampagne

Naast het menselijk leed, leert de oorlog in Oekraïne ons hoe afhankelijk we zijn van voedselproductie in 
het buitenland. Het nieuwe Vlaamse stikstofakkoord zorgt bovendien voor veel onzekerheden bij onze 
lokale landbouwers, groot en klein.

Landbouw is een belangrijke economische pijler in onze streek en onze landbouwers kunnen alle steun 
gebruiken. In deze tijden waar onze landbouwers naarstig hun land bewerken, vind ik het belangrijk om 
alle lokale aanbieders van producten zoveel mogelijk visibiliteit te geven en al dat lekkers uit de buurt te 
laten ontdekken. Tevens een manier om Oudenaarde toeristisch op de kaart te zetten met z’n vele 
streekproducten.  Zo lanceerde de gemeente Staden recent de promocampagne '(H)eerlijk Staden'. Zo 
werd bvb. een toeristische fietsroute van 50 km langs de lokale land -en tuinbouwers geïntroduceerd. Het 
zou mooi zijn mocht stad Oudenaarde zijn vele land- en tuinbouwers op een analoge manier erkennen. 
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Vraag:

1. Welke initiatieven kan het stadsbestuur nemen om het lokale aanbod van al onze tuin- en landbouwers in 
de kijker te zetten?

2. Kan een specifieke toeristische fietsroute opgesteld worden, naar analogie met de gemeente Staden? 
3. Welke specifieke communicatie-activiteiten kunnen ondernomen worden om alle landbouwbedrijven, 

groot en klein, die hun producten willen laten ontdekken, meer visibiliteit te geven? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Stefaan Vercamer.

3. Raadslid Steven Bettens

3.1. Vraag 1: trage wegen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 werden de trage wegenplannen voor Eine - Heurne – 
Mullem en voor Mater - Nederename – Welden goedgekeurd. Vrijwilligers hadden alle trage wegen in 
deze deelgemeenten geïnventariseerd. Dat werk leidde tot de in juni 2020 goedgekeurde trage 
wegenplannen, bestaande uit een adviesnota met bijhorende wenselijkheidskaarten en actieplannen.

In diezelfde zomer van 2020 werden ook de trage wegen van de nog resterende deelgemeenten 
geïnventariseerd. In oktober van vorig jaar vonden in Heurne de werkvergaderingen plaats met 
vertegenwoordigers van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de mensen die meegewerkt 
hebben aan de inventarisatie in Volkegem, Edelare, Ename, Leupegem, Melden, Bevere en Oudenaarde.  

Op 22 oktober 2021 al ontvingen we van de verantwoordelijke van het Regionaal Landschap ter controle 
de (voorlopige) adviesnota’s en de wenselijkheidskaarten. We zijn zes maanden verder en de adviesnota’s 
en wenselijkheidskaarten werden nog niet besproken op een commissie van de schepen van mobiliteit en 
bijgevolg ook niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vragen:

1. Om welke reden werden de adviesnota’s en wenselijkheidskaarten nog niet besproken op een commissie?

2. Wanneer is de bespreking op een commissie en de voorlegging aan de gemeenteraad voorzien?

3. Naar verluidt wordt het gebruik van trage weg 76 tussen de Veerkouterstraat en de Kelderstraat in Ooike 
door een omwonende verhinderd. Met verbale agressie en dreiging met fysiek geweld worden wandelaars 
verhinderd de trage weg nog langer te gebruiken. Plant de stad overleg en maatregelen? Of vond een 
overleg reeds plaats en wat is het resultaat?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4. Raadslid Maud Wybracke

4.1. Voorstel 1: menstruatie-armoede

Al jaar en dag luidden vrouwenorganisaties, armoedebestrijdingsorganisaties en andere 
middenveldsorganisaties de alarmklok rond menstruatie-armoede. Al in 2019 voerde Caritas een 
grootschalige studie uit in België, maar systematische budgetten in Vlaanderen (i.t.t. Wallonië) om deze 
problematiek te verhelpen vanuit de overheden bleven tot op heden uit. Lokale Brusselse deelgemeentes 
nemen hier echter in het voortouw.

Ook raadslid Dagmar Beernaert stelde rond deze problematiek reeds in 2020 een vraag welke positief 
onthaald werd wanneer zij vroeg naar een proefproject op onze scholen.

Dit jaar werd ook een petitie door Groen nationaal opgestart om dit item op de Vlaamse regeringsagenda 
te krijgen en hier structureel budgetten voor te voorzien.
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Intussen blijft de beslissingsmolen maar draaien en blijven bijgevolg meisjes lesactiviteiten missen.

Het vrij voorzien van maandverbanden en tampons in de toiletten van middelbare scholen in Oudenaarde 
is een kleine moeite om voor veel vrouwen het dagelijkse leven een stap aangenamer, toegankelijker en 
inclusiever te maken en de schaamtecultuur rond het vrouwelijke lichaam te breken.

Laat ons als lokale overheid het initiatief nemen die het bovenlokale bestuur tot op heden niet nam en laat 
ons budget vrij maken voor het voorzien van menstruatieproducten op onze scholen.

Voorstel:

De stad voorziet een wederkerende subsidie van €1 per zich als vrouw identificerende leerling 
ingeschreven in een middelbare school op het Oudenaards grondgebied voor de aankoop van 
menstruatieproducten. De scholen stellen deze vrij ter beschikking in de toiletten.

Ook ziet de stad erop toe dat alle toiletten in Oudenaardse scholen beschikken over een vuilbakje in de 
toiletcabines, dit ook in lagere scholen en in mannentoiletten en dit bevordering van inclusiviteit 
(leeftijdsinclusie en genderinclusie).

De vraag wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos.

Na debat brengt de voorzitter dit agendapunt niet ter stemming.

5. Raadslid Kristof Meerschaut 

5.1. Voorstel 1: fiets- en bierbelevingen in Vlaanderen

Om de toeristische sector in Vlaanderen er mee bovenop te helpen na de donkere coronamaanden, maakt 
Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir 5 miljoen euro vrij, specifiek voor projectoproepen rond 
recreatief en sportief fietsen en rond bierbelevingen.

De ene subsidieoproep zet in op de ontwikkeling van nieuwe fietsdiensten en extra fietsbelevingen: om 
als fietsland koploper te blijven willen we graag onze fietsende bezoekers uit binnen- en buitenland 
onderweg maximaal ontzorgen en een topervaring bieden. 

De andere oproep richt zich op bierbeleving: we hebben een internationale reputatie te verdedigen als het 
op bierbrouwen aankomt. Er zijn veel mogelijkheden om zowel de producten, de verschillende bierstijlen, 
de tradities en de authentieke verhalen van onze biercultuur te leren kennen tijdens een bezoek aan 
Vlaanderen. 

Deze oproep (zelfs een combinatie van beide thema’s) lijkt wel geschreven op maat van Oudenaarde, dé 
fiets- en bierstad van Vlaanderen.  

https://toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-en-subsidies/subsidies/relanceoproepen    

Voorstel:

1. Het stadsbestuur werkt een project uit dat in aanmerking komt voor de projectoproep van minister 
Demir. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met lokale ondernemers.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

5.2. Vraag 1: toekomst buurtinformatienetwerk (BIN)

Na herhaaldelijk aan de alarmbel te hebben getrokken bij het stadsbestuur en de politie beslisten de 
coördinatoren van BIN Oudenaarde op 7 april 2022 collectief hun engagement stop te zetten.  De reden is 
het gebrek aan inzet bij het stadsbestuur en de politiezone ten aanzien van de BIN-werking.  Een laatste 
omstandige mail van de hoofdcoördinator (24/02/2022) waarin gevraagd werd naar een nieuw overleg 
bleef gewoon onbeantwoord.  De coördinatoren voelen zich in de steek gelaten en ervaren geen steun 
meer van het stadsbestuur en de politiezone.  Nochtans worden buurtinformatienetwerken zowel in het 

https://toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-en-subsidies/subsidies/relanceoproepen
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bestuursakkoord 2019-2024 ‘Oudenaarde MEEmaken’ als in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 naar 
voren geschoven als instrument dat verder uitgebouwd moet worden.  

Het tegenovergestelde lijkt zich nu te voltrekken.  

Vragen:

1. Welke ambitie heeft het stadsbestuur nog met de buurtinformatienetwerken?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

6. Raadslid Kathy De Rycke

6.1. Vraag 1: projectoproep zomerscholen

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020 vroeg ik het stadsbestuur om een zomerschool te 
organiseren (ikv een projectoproep van Vlaams minister Ben Weyts).  Schepen De Vos antwoordde dat 
het bestuur dit niet zou doen.  In een periode waar kinderen een ernstige leerachterstand opliepen vond ik 
dat een spijtige zaak, een gemiste kans...  Wel zouden scholen en organisaties, die zomerscholen 
inrichtten, steun krijgen via de sportdienst, jeugddienst...

Oudenaarde kreeg uiteindelijk wel zijn zomerschool, door de inzet van organisaties zoals Creafant VZW 
en Heuvelheem.  De zomerscholen bewijzen hun nut en zijn intussen een blijver geworden.

Daarom roep ik het stadsbestuur op om alsnog de regierol op te nemen en in te tekenen op de nieuwe 
projectoproep (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zomerscholen).

Vragen

1. Zal het stadsbestuur een aanvraag indienen (ten laatste op 30 mei 2022)?

De vraag wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos.

7. Raadslid André Vansteenbrugge

7.1. Vraag 1: toegankelijkheid Kasteel Liedts

Recent wees men er mij op dat het Kasteel Liedts niet (goed) toegankelijk voor mensen met een 
beperking (rolstoel). Dat betekent dat die mensen activiteiten en ontmoetingen die daar georganiseerd 
worden, nauwelijks kunnen bijwonen. De situatie dateert niet van gisteren natuurlijk. 

Vraag:

Kan er binnen redelijke termijn onderzocht worden hoe het Kasteel aangepast kan worden zodat àlle 
burgers daar toegang kunnen krijgen?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

8. Raadslid Dagmar Beernaert

8.1. Vraag 1: plannen Abdij Maagdendale - nieuwe Cycling in Flanders wielerhub

Midden februari maakte Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bekend dat de voormalige kerk van 
de Abdij van Maagdendale in Oudenaarde de nieuwe Cycling in Flanders wielerhub wordt. Het pand zou 
geselecteerd zijn na een uitgebreide studie. Met de keuze voor Abdij Maagdendale trekt het huidige 
Centrum Ronde van Vlaanderen weg uit het centrum naar de andere oever van de Schelde. In de nieuwe 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zomerscholen
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wielerhub zal er ruimte zijn voor horeca, een shop, fietsverhuur, douches, een tentoonstellingsruimte, 
vergaderruimte, kantoorruimte, een co-workingspace, ruimte voor productpresentaties en events. Abdij 
Maagdendale maakt deel uit van het historisch erfgoed van onze stad. De gemeenteraad werd niet 
geconsulteerd bij deze beslissing.

Daarbij volgende vragen:

1. Op basis van welke criteria werd beslist om de toekomstige wielerhub onder te brengen in de 
voormalige kerk van de Abdij van Maagdendale?

2. Werd de Stad Oudenaarde betrokken bij de besprekingen? Is het stadsbestuur overtuigd dat Abdij 
Maagdendale de beste plaats is om de nieuwe wielerhub te huisvesten? Welke andere locaties 
werden in overweging genomen?

3. De voormalige kerk zal in de toekomst onderdak geven aan heel wat verschillende functies. Aan 
welke voorwaarden moet de nieuwe wielerhub voldoen zodat het zeer waardevolle historische 
karakter van de site bewaard blijft?

4. Welke timing wordt voorzien voor de realisatie van de wielerhub?
5. Zal de gemeenteraad nog geraadpleegd worden mbt deze beslissing? Kan de gemeenteraad de 

studie voorafgaand aan deze beslissing inkijken?
6. Welke gevolgen zal de uitbouw van de wielerhub op termijn hebben voor de toekomst van de 

Academie voor Beeldende Kunst?
7. Wat zijn de plannen met de gebouwen van het huidige Centrum van de Ronde van Vlaanderen?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

9. Raadslid Vincent Thomaes

9.1. Vraag 1: het nieuwe circulatieplan Oudenaarde-Bevere

Veel mensen klagen er over dat er juist meer files zijn en dat het voor de fietsers onveiliger geworden is 
dan voorheen.

Ook geven veel mensen aan dat ze het centrum mijden waardoor er minder bezoekers zijn in de winkels 
en horeca zaken in het centrum.

Dar is de vrees op langere termijn dat er meer leegstand zou kunnen komen door stopzetting activiteit of 
faillissement.

Vragen:

1. Hoe denkt het stadsbestuur de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen/ vergroten en hoe 
denkt men het nieuwe fileleed aan te pakken?

2. Op welke manier denkt het stadsbestuur de mensen te kunnen motiveren om de winkels/ horeca 
in het centrum te blijven bezoeken en op die manier stopzetting van de activiteit of 
faillissementen te voorkomen?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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De vergadering wordt geheven om 20.54 uur.

Goedgekeurd in zitting van 2 mei 2022.

algemeen directeur, voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


