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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG, 24 OKTOBER 2022 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Julie Dossche, 
Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, 
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, 
Eric Meirhaeghe, Pieter Feys, Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, Wim Dhont, 
Dagmar Beernaert, André Vansteenbrugge, Vincent Thomaes, 
Mathilde Haesaert: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: John Adam: schepen;
Maud Wybraeke: raadslid;
Pieter Feys: raadslid verontschuldigd voor de bijkomende agenda;
Wim Dhont: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1. tem 3. 

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en artikelen 302 en 303 betreffende de klachtenbehandeling.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Ieder lokaal bestuur is ertoe gehouden in een reglement de organisatie van een klachtensysteem vast te 
leggen. Het systeem van klachtenbehandeling maakt deel uit van het organisatiebeheersingssysteem.
Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau en maximaal 
onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
Jaarlijks zal aan de gemeente en OCMW-raad gerapporteerd worden over de ingediende klachten. Het 
bestaan van een transparante, heldere en eenvoudige klachtenprocedure gekoppeld aan een degelijke 
rapportering is dan ook een belangrijk element in de verdere ontwikkeling van een klantvriendelijke 
organisatie. Het zijn instrumenten die ons toelaten de kwaliteit van het beleid en de dienstverlening nog te 
verbeteren.
Voor stad en OCMW Oudenaarde ontbreekt thans een geïntegreerd klachtenreglement; een ontwerp van 
één klachtenprocedure en bijhorend reglement werd opgemaakt. Het ontwerp van klachtenreglement werd 
besproken en positief geadviseerd in het managementteam van 4 oktober 2022.

Link met het meerjarenplan
Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal.
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Kwalitatieve omschrijving: We organiseren de administratie op een moderne en transparante 
manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen

Budgettaire weerslag
/

Communicatie

De dienst organisatiebeheersing werkt, in samenspraak met de dienst communicatie, een 
informatiecampagne uit waarbij de medewerkers van het lokaal bestuur én de burger geïnformeerd 
worden over het systeem van klachtenbehandeling.

Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De gemeenteraad keurt het klachtenreglement goed. Het klachtenreglement wordt geviseerd 
in bijlage en maakt integraal deel uit van huidige beslissing.

2. Secretariaat - Wijziging commissieleden Groen - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 37.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Bij mail van 9 oktober 2022 liet Steven Bettens de voorzitter van gemeenteraad weten dat de fractie 
Groen onderstaande wijzigingen wenst:

 Commissie burgemeester: Pieter Feys en Steven Bettens
 Commissie Stefaan Vercamer: Elisabeth Meuleman en Eric Meirhaeghe
 Commissie John Adam: Mathilde Haesaert en Steven Bettens
 Commissie Peter Simoens: Mathilde Haesaert en Steven Bettens
 Commissie Bart Dossche: Elisabeth Meuleman en Pieter Feys
 Commissie Sybille De Vos: Elisabeth Meuleman en Eric Meirhaeghe
 Commissie Julie Dossche :  Mathilde Haesaert en Maud Wybracke
 Commissie Mathieu Mas : Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe

Link met het meerjarenplan

//

Budgettaire weerslag

//

Communicatie

//
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Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De gemeenteraad gaat akkoord met een interne verschuiving binnen Groen in de 
verschillende commissies zoals hieronder:

 Commissie burgemeester: Pieter Feys en Steven Bettens;
 Commissie Stefaan Vercamer: Elisabeth Meuleman en Eric Meirhaeghe;
 Commissie John Adam: Mathilde Haesaert en Steven Bettens;
 Commissie Peter Simoens: Mathilde Haesaert en Steven Bettens;
 Commissie Bart Dossche: Elisabeth Meuleman en Pieter Feys;
 Commissie Sybille De Vos: Elisabeth Meuleman en Eric Meirhaeghe;
 Commissie Julie Dossche :  Mathilde Haesaert en Maud Wybracke;
 Commissie Mathieu Mas : Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe.

TOERISME

3. Toerisme - Toelagebesluit Ronde van Vlaanderen - edities 2023 t.e.m. 2028 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De overeenkomst Ronde van Vlaanderen edities 2012 tot 2017.

Het toelagebesluit Ronde van Vlaanderen edities 2018 tot en met 2022, zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 29 januari 2018;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De NV FLANDERS CLASSICS en VZW Renners in Aantocht, hierna genoemd “de organisatie”, zijn 
rechtenhouder van de wielerwedstrijden “De Ronde van Vlaanderen voor Elite Mannen”, “De Ronde van 
Vlaanderen voor Elite Vrouwen” en “De Ronde van Vlaanderen voor de Jeugd” (hierna gezamenlijk 
aangeduid als “de Wedstrijden”). Tevens zijn zij exclusief gerechtigd om deze wedstrijden commercieel 
te exploiteren en hier rond te communiceren; 

De stad Oudenaarde wenst samen te werken met de organisatie binnen het kader van volgende onderdelen 
van de bovenvermelde wedstrijden:

 de aankomst op de Minderbroederstraat te Oudenaarde van de “Ronde van Vlaanderen voor Elite 
Mannen”;

 de start op de Markt en de aankomst op de Minderbroederstraat van de “Ronde van Vlaanderen 
voor Elite Vrouwen”;

 de start en de aankomst op de Markt van de “Ronde van Vlaanderen voor de Jeugd”.

Hiertoe zullen de organisatie en de stad alle nodige middelen aanwenden die kunnen bijdragen tot het 
welslagen van deze wedstrijden die georganiseerd zullen worden o.m. conform de richtlijnen van de 
Union Cycliste Internationale (UCI).

De organisatie en de stad zullen deze samenwerking voor de aankomst van deze wedstrijden in 
Oudenaarde en de start van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen in Oudenaarde, en de start en 
aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor de jeugd verderzetten voor de edities van 2023, 2024, 2025, 
2026, 2027 en 2028.

Link met het meerjarenplan
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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: 2023-2028

Algemene rekening: GBB-TOER

6499999: andere toegestane werkingssubsidies (budget toerisme)

Jaar Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

2023 0520-00 (toelage)  €400.000,00 €400.000,00  

2024 0520-00 (toelage)  €400.000,00 €400.000,00  

2025 0520-00 (toelage) €450.000,00 €400.000,00  

2026 0520-00 (toelage) €450.000,00 MJP 2026-2031

2027 0520-00 (toelage) €500.000,00 MJP 2026-2031

2028 0520-00 (toelage) €500.000,00 MJP 2026-2031

Opmerkingen:

De jaarlijkse toelage bedraagt sinds 2018 €400.000,00. De toelage wordt de eerstvolgende 
2 edities behouden, en dan geleidelijk aan verhoogd met €50.000 euro voor telkens 2 
bijkomende edities, omwille van groeiende organisatorische en logistieke kosten. De 
vergoeding zal in schijven worden uitbetaald.

Communicatie

De dienst toerisme brengt de organisator van het op de hoogte van het goedgekeurde toelagebesluit.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De stad Oudenaarde verstrekt een jaarlijkse subsidie aan de NV FLANDERS CLASSICS met 
maatschappelijke zetel te Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ondernemingsnummer 0818.388.802, 
vertegenwoordigd door de heer Tomas Van Den Spiegel, CEO, en VZW Renners in Aantocht, met 
maatschappelijke zetel te Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ondernemingsnummer 0820.796.578 hierna 
genoemd “de Organisatie” op rekening nr. BE15 7310 0727 0830 voor de aankomst van De Ronde van 
Vlaanderen voor Elite, de start en aankomst van De Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen, de start en 
aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor Jeugd voor de edities van 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 en 
2028. . De subsidie is als volgt vastgelegd:

 In 2023: EUR 400.000
 In 2024: EUR 400.000
 In 2025: EUR 450.000
 In 2026: EUR 450.000
 In 2027: EUR 500.000
 In 2028: EUR 500.000

De vergoeding wordt in schijven uitbetaald:
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 voor 31 januari van elk jaar een eerste schijf van:
 editie 2023: EUR 100.000;
 editie 2024: EUR 100.000;
 editie 2025: EUR 115.000;
 editie 2026: EUR  115.000;
 editie 2027: EUR  130.000;
 editie 2028: EUR  130.000;

 voor 31 maart van elk jaar een tweede schijf van:
 editie 2023: EUR 100.000;
 editie 2024: EUR 100.000;
 editie 2025: EUR 115.000;
 editie 2026: EUR  115.000;
 editie 2027: EUR  130.000;
 editie 2028: EUR  130.000;

- vóór 30 april van elk jaar en na verloop van voornoemde wedstrijden en voorleggen 
overeengekomen communicatiecampagne (zie art. 4) een derde schijf van :

 editie 2023: EUR 200.000;
 editie 2024: EUR 200.000;
 editie 2025: EUR 220.000;
 editie 2026: EUR  220.000;
 editie 2027: EUR  240.000;
 editie 2028: EUR  240.000;

Artikel 2. De Stad zorgt voor:

 in overleg met de Organisatie, de coördinatie van het startgebeuren van de “Ronde van 
Vlaanderen voor vrouwen” en het plaatsen van het startpodium op de Markt van Oudenaarde;

 in overleg met de Organisatie, de coördinatie van het aankomstgebeuren rond de Wedstrijden en 
een vlotte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten van de stad;

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

 voldoende vrije ruimte, beschikbaar voor de organisatie in de aankomstzone voor het plaatsen van 
tv-cabines, tv-studio, tv-wagenpark, fotofinish, aankomstoverbrugging, erepodium, 
geluidsinstallatie, tribunes, Vip-infrastructuur;

 het voorbehouden van de nodige parkeerplaatsen voor de sportbestuurders, volgers, pers, jury, 
genodigden, publiek, edm;

 het ter beschikking stellen van openbare gebouwen en/of lokalen in onderling overleg;
 het ter beschikking stellen van het terrein op De Donk;
 hulp bij het ter beschikking stellen van de nodige lokalen in gebouwen van derden (bvb scholen) 

voor pers, genodigden, wedstrijdjury, permanentie, medische controle, edm;
 het ter beschikking stellen van minimum 2 km nadarafsluiting voor de aankomstzone en de 

hellingen en kasseistroken op het grondgebied Oudenaarde;
 de uitvaardiging van een politieverordening die de veiligheid van de doorgang en de aankomst 

van De Ronde maximaal waarborgt, waarbij er in onderling overleg veiligheidszones worden 
afgebakend;

  de toelating voor de Organisatie om exclusief in deze veiligheidszones een aanbod te ontplooien  
(catering, shop, infostand, VIP-evenementen, edm);

 ondersteuning van het hospitality-aanbod van de Organisatie naar de lokale bedrijfswereld;
 de tussenkomst voor de inzet openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) en maakt hierover verdere 

afspraken met de andere betrokken gemeentes in de Vlaamse Ardennen;
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Artikel 3. De Organisatie staat in voor de algemene leiding van de organisatie van de wedstrijden en 
verbindt er zich toe deze wedstrijden op de beste wijze te organiseren en zich te houden aan de 
bepalingen voorzien in het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP).

Bovendien zorgt de Organisatie op haar kosten voor:

 het prijzengeld van de wedstrijden;
 de inschrijving en betaling van Belgische- en buitenlandse ploegen;
 de nodige vergunningen;
 het kenbaar maken van de respectievelijke start en/of aankomst in Oudenaarde;
 een verzekering als organisator van deze wedstrijden tegen mogelijke risico’s en burgerlijke 

aansprakelijkheid.

De Organisatie staat in voor volgende logistieke inbreng en zal het inplantingsplan ter hoogte van De 
Donk voor goedkeuring voorleggen:

- het plaatsen van een groot scherm aan de aankomst en het publieksdorp met tent, 
nutsvoorzieningen en animatie, het plaatsen van minimum 600 meter schuine nadar aan de 
aankomst en het uitzetten en verzamelen van de nadars ter beschikking gesteld door de stad

- het plaatsen van een huldigingspodium, aankomstportiek, flash- en perstent, TV-cabines.
- bewegwijzering
- eventueel plaatsing tribunes

Artikel 4. Via de aankomst van de wedstrijden, laat de Organisatie de stad Oudenaarde aan bod komen in 
de campagne naar het binnen- en buitenland toe als volgt:

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

 de naam Oudenaarde, als aankomstplaats van de wedstrijden, wordt geplaatst op de algemene 
advertentiecampagne in Het Nieuwsblad/De Gentenaar; de minimale commerciële waarde van 
deze campagne bedraagt minimum 200.000 euro; 

 de naam Oudenaarde wordt mee opgenomen in de programmatrailers, aankondigingstrailers op 
een Vlaamse tv-zender; de minimale commerciële waarde van deze campagne bedraagt minimum 
80.000 euro; 

 de stad beschikt over een 1/1 pagina (A4 formaat) en een voorwoord in de Ronde van 
Vlaanderen-gids;

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

 in de Eurovisie-uitzending van de Ronde van Vlaanderen worden beelden van de Stad (Markt, 
stadhuis, Walburgakerk, Scheldevallei, Centrum RVV, …) meegenomen bij de aankomst in 
Oudenaarde;

 een omkaderingsprogramma te maken vanuit het centrum van Oudenaarde voor een Vlaamse tv-
zender;

 de naam Oudenaarde, als aankomstplaats van de Wedstrijden, wordt geplaatst op de websites 
www.rondevanvlaanderen.be en www.flandersclassics.be ;

 vermelding van de naam Oudenaarde in de sociale posts over de Ronde van Vlaanderen
 op de Ronde van Vlaanderen website wordt Oudenaarde toegelicht, waarbij de sportieve 

elementen gelinkt worden aan de toeristische;
 mogelijkheid tot het plaatsen van minimum 12 stadsvlaggen en verschillende  publicitaire borden 

stad Oudenaarde of  span/herasdoeken op de Markt en/of in de zone rond het aankomstgebeuren;
 sponsorloop op de grote schermen in de publiekszone en in de VIP zone : logo, randanimatie 

en/of bijkomende praktische informatie Stad Oudenaarde gerelateerd aan het koersgebeuren
 mogelijkheid om met een promostand aanwezig te zijn in de aankomstzone;
 participatie aan het huldigingsprotocol van de Ronde van Vlaanderen door de Burgemeester of 

zijn vertegenwoordiger;
 er wordt een advertentieruimte in Het Nieuwsblad/De Gentenaar voorzien met een minimale 

commerciële waarde van 25.000 euro, om : 
 het aankomstgebeuren aan te kondigen;

http://www.rondevanvlaanderen.be/
http://www.flandersclassics.be/
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 om toeristische en/of evenementiële troeven, breder kenbaar te maken;

 mogelijkheid tot participatie, met maximaal 3 wagens, in de publikaravaan.

Artikel 5. De stad Oudenaarde beschikt over het recht om het woord- en beeldmerk van de Ronde van 
Vlaanderen te gebruiken in haar eigen promotiekanalen/toeristische campagnes na voorafgaandelijke 
schriftelijke goedkeuring van de ontwerpen door de Organisatie.

Artikel 6. Volgende P.R.-faciliteiten worden de stad Oudenaarde ter beschikking gesteld :

 aan de stad wordt de mogelijkheid geboden om met 3 genodigden de wedstrijden in de 
wedstrijdkaravaan te volgen incl. VIP-badges die toegang verlenen tot het VIP-ontbijt en de 
Flanders Classics Club aan de aankomst;

 hospitality-pakket, naar keuze, uit het hospitality-aanbod van de Organisatie twv 5% van de 
subsidie.

Artikel 7. De stad en de Organisatie zullen op regelmatige tijdstippen overleg plegen met oog op een 
vlotte organisatie van voornoemde wedstrijden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Milieu - Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

De internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het 
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter 
bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De ondertekening van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York 
in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken.

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030.

Het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 2. 

De ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 op 11 augustus 2020.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar 
om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete 
en herkenbare werven (zie hieronder) wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op 
een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale 
besturen geven aan werk te maken van concrete engagementen zoals hieronder vermeld:

Lokale besturen engageren zich om:

 De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt 
verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030. De scope van deze doelstelling voor 
CO2-reductie wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit;

 De primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023;
 Geen principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.b.t. lokale 

heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA;
 Aanpassingen in de streefdoelen onder de 4 werven:

o Nieuwe uitdaging onder werf 2:
 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 

wooneenheden tegen 2030.
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 De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een 
klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024

o Nieuwe uitdaging onder werf 3
 1,5 in plaats van 1 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners (99.000 

laadpunten (CPE)) tegen 2030.

De Vlaamse overheid engageert zich om:

 Territoriaal coördinatorschap door Vlaanderen (VR 2022 2502) voor het Europese 
Burgemeestersconvenant om o.a. technische en strategische bijstand aan ondertekende gemeenten 
te verlenen voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van hun actieplannen voor duurzame 
energie en klimaat (SECAPS);

 Het faciliteren van praktijkoplossingen voor een kwalitatieve ruimtelijke implementatie van het 
LEKP, het benutten van de synergiën tussen de 4 werven en via een werkplatform met 2.0-
ondertekenaars gedetecteerde drempels oppakken. De Vlaamse Regering engageert zich voor een 
frequente opvolging (minstens jaarlijks) per bevoegd beleidsdomein;

 In plaats van een apart sloopbeleidsplan, kan de renovatiedoelstelling (residentieel en niet-
residentieel) worden voorbereid door een geïntegreerde lange termijn lokale renovatiestrategie. 
Het Netwerk Klimaat van VVSG zal hier een ondersteunende start-analyse voor laten opmaken 
(timing: begin 2023);

 Verder bouwend op de start-analyse van het Netwerk Klimaat wordt een ‘Wijkrenovatietool’ 
aangeboden aan lokale besturen en hun partners om collectieve renovatietrajecten data-gestuurd 
te concretiseren en op te volgen t.e.m. uitvoering. Deze tool kan een handig instrument zijn om de 
klimaattafels wijkgericht te organiseren;

 Versterking van de basisfinanciering van energiehuizen;
 De invoering van de ‘Mijn VerbouwPremie’ en de ‘Mijn VerbouwLening’  en de versterking van 

het noodkoopfonds. Zo wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van het activeren van 
privaat kapitaal door financieringsinstrumenten (premies (waaronder de EPC-labelpremie) en 
langlopende leningen met incentives voor diepgaande renovaties via het renteloze 
renovatiekrediet (via banken) of de energielening+ (via energiehuizen)), ontzorging (door 
energiehuizen en BENOvatiecoaches) en verplichtingen (zoals de niet-residentiële 
renovatieverplichting vanaf 1/1/22 en residentiële renovatieverplichting vanaf 1/1/23, publieke en 
overheidsgebouwen moeten een minimaal EPC-label behalen tegen 2028 en alle niet-residentiële 
gebouwen tegen 2030 );

 Blijvend in te zetten op het ondersteunen van de lokale besturen bij het realiseren van state of the 
art fietsinfrastructuur;

 De noodzaak voor een taxshift tussen de energievectoren (elektriciteitsfactuur verlichten door 
kosten door te schuiven naar fossiele energiedragers) heeft de Vlaamse Regering principieel 
ondersteund. Eerste stappen hiertoe zijn ondernomen (opkoop groenestroomcertificaten bij de 
netbeheerders, schrappen kost openbare verlichting, vergoeding REG-premies via de Vlaamse 
Veerkrachtmiddelen en de kost voor de minimale levering aardgas). Het blijft desalniettemin de 
expliciete ambitie van minister Zuhal Demir, en de voltallige Vlaamse Regering, om de 
inspanningen continu verder te zetten zodat er zoveel mogelijk bijkomende kosten uit de 
elektriciteitsfactuur worden gehaald. De Vlaamse Regering stelt voor om in samenwerking met 
de Federale overheid een samenwerkingsovereenkomst uit te werken om een sociaal 
rechtvaardige taksshift door te voeren van elektriciteit naar de verschillende fossiele 
energiedragers waarbij gemiddeld de energiekost van huishoudens en ondernemingen niet stijgt. 
Hierbij wordt gedacht aan oplossingen, zoals een uitzondering op de non bis in idem-wet. Een 
precedent hiervan vinden we terug in de gehanteerde methode voor de minerale olie. Hiervoor zal 
overleg worden opgestart met het federale beleidsniveau en rekening gehouden worden met 
Europese beleidsinitiatieven. VVSG zal frequent op de hoogte worden gehouden. Het is ook in 
dit kader dat aan de lokale besturen gevraagd wordt de heffing op de ELIA-elektriciteitsmasten af 
te bouwen, gezien hierdoor ook de elektriciteitsfactuur verlicht wordt met 11 miljoen euro per 
jaar;

 Een eenmalige additionele budgettaire impuls voor LEKP 2.0 ondertekenaars van 22,5 miljoen 
euro voor de aangescherpte ambities van LEKP 2.0 te ondersteunen tijdens deze legislatuur. Deze 
middelen worden verdeeld als volgt: 8,75 miljoen euro voor 2022, 8,75 miljoen euro voor 2023 
en 5 miljoen euro voor 2024. Deze engagementen kunnen binnen de perken van de daarvoor op 
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de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voorziene en beschikbare middelen en kunnen 
aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft Stad Oudenaarde aan actie te 
ondernemen om de doelstellingen zoals hierboven vermeld in LEKP 1.0 met de wijzigingen met 
betrekking tot werf 2 en werf 3 verder te ondersteunen.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

Beleidsdoelstelling(en) 7: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het 
beleid

Acties: ACT-92 Lokaal Energie- en Klimaatpact

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 6150001 aankoop klein materieel

                                 6491000 toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

                                 6499000 samenwerkingsovereenkomsten

                                 7406999 overige specifieke projectsubsidies

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-92 0350-00 €  39.546,00  ontvangst

ACT-92 0340-00 € 6.000,00

ACT-92 0350-00 € 51.500,00

ACT-92 0350-00 € 14.000,00

Opmerkingen: 

Communicatie

Kennisgeving aan de VVSG, Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA. Bekendmaking via de lokale 
kanalen aan de bevolking.

Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5. RO - Aanpassen samenstelling GECORO - Goedkeuring

Motivering
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Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 1.3.3.

Besluit Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 
werkwijze van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

Het huishoudelijk reglement van de GECORO (goedgekeurd op GR van 22/11/2021).

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Vanuit UNIZO Oost-Vlaanderen wordt voorgesteld om de plaatsvervanger van Luc De Mey, zijnde 
Michel Van Welden te vervangen door Tom Mahieu (architect).

In het najaar van 2020 ging Maaike Bockstal, toenmalig secretaris van de GECORO, uit dienst. Frederic 
Stragier werd aangesteld als (waarnemend) diensthoofd Stadsplanning & Ruimtelijke Ordening.

Het is aangewezen dat de secretaris van de GECORO lid is van de lokale administratie m.b.t. ruimtelijke 
ordening (voorkeur voor omgevingsambtenaar of diensthoofd ruimtelijke ordening).

Volgende wijzigingen qua samenstelling worden voorgesteld: Frederic Stragier wordt aangesteld als 
secretaris van de GECORO en Tom Mahieu als plaatsvervanger voor de Luc De Mey (ter vervanging van 
Michel Van Welden).

Aanvullend is het aangewezen om één van de twee huidige omgevingsambtenaren (stedenbouw), zijnde 
Thomas Telen en/of Dimitri De Wolf om – indien gewenst – de GECORO mee te volgen op afroep. 
Zowel vaste secretaris als eventueel aanwezige omgevingsambtenaar hebben geen stemrecht.

Bovenstaande veranderingen van samenstelling van GECORO schenden de regelingen inzake 
evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, niet.

Link met het meerjarenplan

///

Budgettaire weerslag

///

Communicatie

Luc De Mey, Tom Mahieu, Frederic Stragier, Dimitri De Wolf en Thomas Telen worden op de hoogte 
gebracht van de beslissing door de dienst ruimtelijke ordening.

Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De gemeenteraad keurt de gewijzigde samenstelling van de GECORO goed, meer bepaald:

- Michel Van Welden wordt als plaatsvervanger van Luc De Mey vervangen door Tom Mahieu;
- Maaike Bockstal wordt als secretaris vervangen door Frederic Stragier (diensthoofd 

Stadsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening);
- Thomas Telen (omgevingsambtenaar) en Dimitri De Wolf (omgevingsambtenaar) kunnen op 

afroep deelnemen aan de GECORO.
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BESTUUR CULTUUR

6. Vrije Tijd -  Erfgoedcel -  Schenking kunstwerk “Prosper met de Deur” door Eine-este-Kleine - 
Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, lid 2, 12°.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2022 houdende het aanvaarden van 
de schenking van het kunstwerk “Prosper met de Deur” door de vereniging Eine-este-Kleine.

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De vereniging Eine-este-Kleine wenst het kunstwerk “Prosper met de Deur”, gelinkt aan de Einse fietel, 
te schenken aan het lokaal bestuur Oudenaarde. 

Het beeld staat op openbaar domein, meer bepaald stadsgrond, op het Prosper De Maeghtplein, op de 
hoek van de Kapittelstraat en de Nestor de Tièrestraat in Eine. 

Nader onderzoek leert dat:

1. deze schenking gratis kan gebeuren;
2. er geen schenkings- of registratierechten moeten betaald worden – er is immers geen risico dat de 

schenker binnen de 3 jaar overlijdt, aangezien het over een vereniging gaat;
3. de stad het beeld moet laten opnemen in de polis voor kunstwerken op het openbaar domein bij 

de verzekeraar Ethias;
4. op vlak van onderhoud, de kosten eerder beperkt zijn.

In overleg met de Einse vereniging zal naar een geschikte datum en gepaste wijze van publieke 
overdracht worden gezocht. 

Dit dossier  kwam tot stand door samenwerking tussen de diensten BIO, verzekeringen, juridische zaken 
en cultuur.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
GBB – werking Erfgoedcel

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6120150 Verzekeringen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-VERZEK 0700-00 € 178,50 + 0,65 % 
bijdragen € 19.000,00 

Opmerkingen: 
waarde: 35.000,00 € of de kostprijs van het in brons gieten.

Communicatie
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De dienst cultuur communiceert naar de aanbieders, de vereniging Eine-este-Kleine.

Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De gemeenteraad aanvaardt de schenking door de vereniging Eine-este-Kleine van het 
kunstwerk “Prosper met de Deur”, staande op het openbaar domein, meer bepaald op het Prosper de 
Maeghtplein, in deelgemeente Eine.

EVENEMENTEN

7. Evenementen - Besluit Burgemeester WK Qatar 2022 - Goedkeuring

Op vraag van raadslid André Vansteenbrugge wordt ook vraag 3.1 van de bijkomende agenda 
voorgelegd en besproken.

Bekrachtiging besluit van de burgemeester dd. 26 september 2022 voor een algemeen kader voor 
het vertonen van voetbalwedstrijden tijdens het Wereld Kampioenschap voetbal in Qatar 2022

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22-12-2017;

Overwegende dat het noodzakelijk is om een kader met afspraken vast te leggen n.a.v. het uitzenden van 
voetbalwedstrijden tijdens het WK in Qatar;

Overwegende dat er nog een overleg en een beslissing van de intergemeentelijke veiligheidscel zal 
volgen;

Overwegende dat het uitzenden van voetbalwedstrijden enkel wordt toegestaan in bestaande publiek 
toegankelijke inrichtingen en er geen uitbreidingen toegestaan worden buiten de gebouwen van de 
inrichting, ook niet in een tent;

Overwegende dat dit kader van toepassing is voor het uitzenden van voetbalwedstrijden voor publiek op 
grondgebied Oudenaarde, gedurende de periode van het WK, vanaf 20-11-2022 tot en met 18-12-2022;

Overwegende dat indien nodig een risicoanalyse uitgevoerd wordt door de leden van de gemeentelijke 
veiligheidscel om zodoende een objectief beeld te verkrijgen van de activiteit;

Overwegende dat het advies is gebaseerd op volgende regels en richtlijnen:

- Advies FOD Volksgezondheid (tool prima plan);

- Politieverordening betreffende het uitbaten van verbruikersterrassen op het openbaar domein. 
Gemeenteraad dd. 20-02-2017;

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

- Maatregelen beschreven OOP 42ter van de politionele diensten;
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- UEFA richtlijnen betreffende het wereldkampioenschap;

- Richtlijnen van de Koninklijke Voetbalbond betreffende het wereldkampioenschap;

- Adviezen in het kader van terreurniveau indien van toepassing

- Ministeriële besluiten, protocollen, richtlijnen, draaiboeken of sectorgidsen in het kader van 
de bestrijding van Covid-19 indien van toepassing

Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 16-06-2006 betreffende de nood-en interventieplannen;

Gelet op de wet op de ambulante handel dd. 25-06-1993;

Gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, 
vastgesteld door de gemeenteraad dd. 29-03-2021;

Gelet op het politiereglement aangaande publiek toegankelijke inrichtingen, bevattende de 
minimumnormen inzake brandpreventie, vastgesteld door de gemeenteraad dd. 26.10.2009;

Gelet op de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 
Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of 
elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-
energiesysteem, vastgesteld door de gemeenteraad dd. 26-03-2012;

Overwegende dat elke organisator verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van de veiligheid, 
met in achtneming van de voorschriften die hem door de gemeentelijke veiligheidscel worden opgelegd;

Link met het meerjarenplan

Communicatie

Besluit

Met 23 voor (12 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Sybille De Vos, Franka 
Bogaert, Nathalie De Smet, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay, Tineke Van hooland, Kurt 
Vandeputte, Danny Lauweryns & Robbin De Vos; 6 CD&V: Lieven Cnudde, Christine 
Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Cindy Franssen & Mathieu Mas; 5 Groen: 
Steven Bettens, Elisabeth Meuleman, Eric Meirhaeghe, Pieter Feys & Mathilde Haesaert) en 2 
tegen (Vooruit: Dagmar Beernaert &André Vansteenbrugge) en 4 onthoudingen (3 NVA: Kristof 
Meerschaut, Kathy De Rycke & Wim Dhont; 1 Vlaams Belang: Vincent Thomaes)

Artikel 1: Het vertonen van voetbalwedstrijden in bestaande publiek toegankelijke inrichtingen, 
ontmoetingscentra, jeugdlokalen en horeca indoor wordt toegestaan indien voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:

1.1. Meldingsplicht via de bestaande kanalen Stad Oudenaarde

1.2 Na een positieve risico-inschatting/analyse door de veiligheidsdiensten.

1.3 Mits naleven van de algemene veiligheidsvoorschriften en het afsluiten van een verzekering; 

1.4 Mits naleving van het politiereglement aangaande publiek toegankelijke inrichtingen, gemeenteraad 
dd. 26-10-2009, en van het advies van de brandweer m.b.t. max. aantal toegelaten personen. Dit zal door 
de organisator moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd.

1.5. Mits naleving van de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen zoals 
opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht sinds 01-01-2013.

1.6. Mits verbod op ambulante handel in omgeving van het gebouw en geen afwijking op de 
geluidsnormen na het uitzenden van de wedstrijden.
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1.7. Er wordt geen toelating verleend voor het tonen van voetbalwedstrijden buiten de gebouwen van de 
bestaande publiek toegankelijke inrichting, ook niet in een tent.

1.8. Bij het niet naleven van de hierboven vermelde (veiligheids-) maatregelen kan de politie gemachtigd 
worden de uitzendingen stil te leggen;

Artikel 2: Het vertonen van voetbalwedstrijden in open lucht, tijdelijke inrichtingen en uitbreidingen in 
tenten wordt niet toegestaan

Artikel 3: Bekendmaking

Dit reglement zal overeenkomstig artikel 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur afgekondigd en 
bekendgemaakt worden. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking.

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 INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8. BIA - N46 Weldenstraat - Samenwerkingsovereenkomst  studie - 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 130.

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 41 en 56, betreffende de 
bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2010 houdende goedkeuren van een studieopdracht tussen  
de stad Oudenaarde, de NV Aquafin en THV Arcadis Belgium VDS met het oog op de studie en de 
realisatie van het project “ aansluiting  Ronsen Heerweg - project Aquafin nr. 22.346”.

Besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 houdende goedkeuring aan de prijsofferte van Arcadis 
Belgium NV voor het updaten van de hydraulische studie voor het bovengenoemde project met een 
stadsaandeel van € 10.898,66 ( exclusief btw).

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Op 25 oktober 2010 is enerzijds door de stad Oudenaarde en NV Aquafin en anderzijds door het 
studiebureau THV Arcadis Belgium – Arcadis VDS  een overeenkomst afgesloten voor een 
studieopdracht  “ aansluiting Ronsen Heerweg – project Aquafin nr. 22.346 “.
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Heden is het aangewezen om voornoemde overeenkomst te actualiseren en uit te breiden naar een 
“samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten “ tussen het Vlaams Gewest, 
NV Aquafin, de stad Oudenaarde en de gemeente Zwalm waarin de respectievelijke partners volgende 
studies wensen uitgevoerd te zien:

Het Gewest (AWV):

 Studie tot vernieuwen rijweg met aanleg conforme fietpaden en RWA-riolering en bijhorende 
hemelwaterbuffering van de N46 Weldenstraat tussen de kruispunten van de Mgr. Lambrechtstraat      
( inclusief kruispunt) en de N435 ( exclusief kruispunt);

 Navenante deelstudies ( sloopopvolgingsplan, veiligheidscoordinatie ontwerp, …..);

Nv Aquafin:

 Studie tot “ aansluiting Ronsen Heerweg” met inbegrip van aanleg fietspaden langsheen de N46 
tussen de N435 en de Mgr Lambrechtstraat met opmaak start- en projectnota via de module 13 van 
het mobiliteitsconvenantenbeleid;

 Navenante deelstudies ( sloopopvolgingsplan, veiligheidscoordinatie ontwerp, …..);

De stad Oudenaarde:

 Studie tot “ aansluiting Ronsen Heerweg” met inbegrip van aanleg fietspaden langsheen de N46 
tussen de N435 en de Mgr Lambrechtstraat met opmaak start- en projectnota via de module 13 van 
het mobiliteitsconvenantenbeleid;

 Navenante deelstudies ( sloopopvolgingsplan, veiligheidscoordinatie ontwerp, …..);

De gemeente Zwalm 

 Studie aanleg voetpaden tussen gemeentegrens en N435;

 Navenante deelstudies;

De NV Aquafin, in zijn hoedanigheid van aanbestedende overheid, zal – in zover het nog niet gebeurd is - 
het  bovengenoemde studiebureau tevens aanstellen voor het aandeel in de studie van het Gewest en de 
gemeente Zwalm.

NV Aquafin neemt de leiding van de studieopdracht op zich en duidt de leidend ambtenaar aan welke de 
leiding van de studie waarneemt.

Het Gewest wordt door alle partijen aangesteld als bouwheer en aanbesteder der werken, hiertoe wordt 
een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen afgesloten. 

De opdracht van de opdrachtnemer THV Arcadis Belgium – Arcadis VDS  voor de studie en het ontwerp 
van de werken wordt uitgevoerd deels voor rekening van de bovengenoemde 4 partijen telkens a rato van 
het aandeel van elk van de partijen in de werken. 

De opdracht voor de leiding en het toezicht op de werken wordt uitgevoerd deels voor rekening van de 
bovengenoemde 4 partijen telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in werken. 

De kosten voor de ondergenoemde deelstudies:

- veiligheidscoördinator – ontwerp;

- milieuhygienisch bodemonderzoek; 

- sloopopvolgingsplan; 

- archeologisch vooronderzoek en archeologienota; 

- onderzoek ten behoeve van het detecteren opsporen en ruimen van conventionele en toxische    
explosieven;

- grondmechanisch onderzoek en bemalingsstudie;

- sonderingen nutsleidingen;

worden evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk van de partijen 
in de samengevoegde opdrachten.
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Wat betreft het communicatietraject zijn volgende kosten ten laste van de stad:

- opmaak en productie van communicatiemateriaal zoals visualisaties, 3D-beelden worden door 
de partijen gedragen a rato van het aandeel in de kosten van de werken van elke partij;

- verspreiden van communicatiemateriaal per postbedeling (flyer, infobrief) door de stad 
Oudenaarde en de gemeente Zwalm respectievelijk elk voor hun grondgebied;

- kosten verbonden voor het ter beschikking stellen van faciliteiten ( huur gebouw, beamer) 
voor publieksmomenten door de stad of gemeente. 

Het stadsaandeel in de uitgave van deze studieopdracht wordt geraamd op € 75.000,00 ( exclusief btw) of 
€ 90.750,00 ( inclusief).

Aangezien deze samenwerkingsovereenkomst uitvoering geeft aan een investeringsdossier, valt het onder 
de bevoegdheid van de Gemeenteraad om deze overeenkomst goed te keuren.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplan 2020 – 2025;
Investeringsbudget 2023, 2024 en 2025;
GBB-BIA : gelijkblijvend beleid.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2140007  Plannen en studies – activa in aanbouw

GBB-BIA 0310-00 € 30.250,00 ( 
inclusief btw) € 43.000,00

Boekjaar: 2024

Algemene rekening: 2140007 Plannen en studies – activa in aanbouw

GBB-BIA 0310-00 € 30.250,00 ( 
inclusief btw) € 55.920,00

Boekjaar: 2025

Algemene rekening: 2140007 Plannen en studies – activa in aanbouw

GBB -BIA 0310-00 € 30.250,00 ( 
inclusief btw) 53.000,00

De Adjunct-Financieel Directeur heeft op 06 oktober 2022 een visum verleend met nr  2022/10-55.

Communicatie

NV Aquafin;
Vlaams gewest ( AWV);
Gemeente Zwalm.

Besluit
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Eenparig.

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de “ samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van 
diensten “ tussen het Vlaams Gewest (AWV), NV Aquafin, de stad Oudenaarde en de gemeente Zwalm  
met betrekking tot “ Aanleg fietspaden N46 Weldenstraat  gecombineerd met collector Aansluiting 
Ronsen Heerweg ( project Aquafin nr 22.346)”  goed.

Artikel 2: Het stadsaandeel in de studie wordt voorlopig bepaald op € 75.000,00 ( exclusief btw) of € 
90.750,00 ( inclusief btw).

Artikel 3. De kredieten voor deze studieopdracht zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op het 
investeringsbudget van 2023, 2024 en 2025, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2140007.
Artikel 4. Het college van burgemeester 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.

9. BIA - Bekrachtiging lastvoorwaarden sloop Oudstrijdersstraat 27 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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° a) (de goed te 
keuren uitgave exclusief btw bereikt de drempel van € 140.000 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

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

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In het kader van de opdracht “Sloop woning Oudstrijdersstraat 27” werd een bestek met nr. W11042022 
opgesteld.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.766,36 exclusief btw of € 74.737,77 inclusief 21% 
btw.

Het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2022 keurde volgens artikel 56, § 4 (‘dwingende’ 
omstandigheden) de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goed.

In het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 2022 werd de opdracht gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Roos, Gentstraat 33 te 9700 
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Oudenaarde tegen het nagerekende offertebedrag van € 54.302,70 exclusief btw of € 65.706,27 inclusief 
21% btw .

Link met het meerjarenplan

Prioritaire actie: ACT-11: Strijd tegen leegstand en verkrotting

Prioritair actieplan: AP-10: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke 
weggebruiker.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2240007 Wegen – Activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0200-00 € 65.706,27 € 707.709,89

Communicatie

BIA-BIO

Besluit

Eenparig.

Enig artikel. De collegebeslissing van 15 juli 2022 wordt bekrachtigd.

10. BIA - Weg- en rioleringswerken te Mullem - Grondaankopen - Deel 2 - 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.

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) meerbepaald 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.
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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 tbv 
€ 2.602.296,25 ( exclusief btw).

Beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022 houdende goedkeuren van de “ aankoop van gronden 
in volle eigendom”, goedkeuren van” koopovereenkomsten van ondergrondse innemingen “ en 
goedkeuren van “ overeenkomsten vestigen van erfdienstbaarheden “ – deel 1 - met het oog op het 
realiseren van “ weg- en rioleringswerken te Mullem “.

Beslissing van de OCMW-Raad van 26 september 2022 houdende kosteloze overdracht aan de stad 
Oudenaarde  van een perceel landbouwgrond ( inneming in volle eigendom) gelegen te Oudenaarde 13e 
afdeling Mullem, sectie A, deel van nr 396 C, met een oppervlakte van 4.453,00 m².

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Met het oog op de uitvoering van de opdracht “ weg- en rioleringswerken in Mullem “ heeft de 
gemeenteraad  in zitting van 25 april 2022 een aantal grondaankopen in volle eigendom, 
koopovereenkomsten van ondergrondse inneming en overeenkomsten vestigen van erfdienstbaarheden 
goedgekeurd.  

In het kader van bovengenoemde werken is om een vertraagde aansluiting van het hemelwater te 
bekomen op de Stampkotbeek een bufferbekken aangelegd op het perceel gelegen kadastraal 13e afdeling 
Mullem, sectie A, deel van nr 396C met een oppervlakte van 4.453 m², eigendom van het OCMW 
Oudenaarde.

De dienst grondverweringen van NV Aquafin heeft een koopovereenkomst “ aankoop in volle eigendom 
“ opgesteld tussen het OCMW Oudenaarde en de stad Oudenaarde waarbij de aankoopprijs vastgesteld is 
op € 0,00 zijnde een kosteloze overdracht.        

De OCMW-raad heeft in zitting van 26 september 2022 deze kosteloze overdracht goedgekeurd.

Er is eveneens een overeenkomst  “ afstand van pacht “ en overeenkomst “ gratis en precair grondgebruik 
“ bereikt met de pachter de heer Bert Weytens, Herlegem 98 te 9700 Oudenaarde. De 
pachtverbrekingsvergoeding bedraagt € 3.698,99. 

Het dossier zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022 is  overgemaakt aan notaris 
Binnemans en bij zijn opzoekingen is vastgesteld dat na de opmaak van koopovereenkomsten volgende  
wijzigen zijn in de de eigendom van percelen:

Aankopen in volle eigendom :

Op 25 april 2022 goedgekeurd in de gemeenteraad als volgt: 

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

Totaal 30,7 m² € 1.935,66

wordt 



325

inneming eigenaar kadastraal oppervlakte prijs

001 Nico Van 
Ryckeghem/Mieke De 
Vriese,
Rooigem 23, TS

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

23,80 m² € 148,16 

018 Weytens – Van De Velde, 
Serpentstraat131 T/S
Bert Weytens, Herlegem 
98 te 9890 Gavere

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

5,00 m² € 1.369,50

Totaal 30,7 m² € 1.935,66

“ overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden “ 

Op 25 april 2022 goedgekeurd in de gemeenteraad als volgt: 

inneming eigenaar kadastraal vergoeding

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 

Totaal € 2.267,00 

Het perceel 449C is geen eigendom van de familie Weytens en dient geschrapt uit “overeenkomst 
vestigen van erfdienstbaarheden inneming 11-16 “ –  dit perceel 449 C  is eigendom van het OCMW- 
Oudenaarde en een overeenkomst “ vestigen van erfdienstbaarheid “ dient afgesloten tussen stad en 
OCMW-Oudenaarde. 

wordt

inneming eigenaar kadastraal vergoeding

011- 16 Weytens/ Van De Velde, 
Serpentstraat 131 T/S
Els Weytens, De Wieleman 
25 te 9890 Gavere

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

€ 444,00 

017-018 Weytens – Van De Velde, 
Serpentstraat 131 T/S
Bert Weytens, Herlegem 98, 
T/S

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

€ 318,00 

Totaal € 2.267,00 

Voor het overige blijft de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2022 ongewijzigd.
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Link met het meerjarenplan

Pachtverbrekingsvergoeding :
- meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025;
- exploitatiebudget 2022;
- GBB-BIA : gelijkblijvend beleid.

De in de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2022 goedgekeurde uitgaven ten bedrage van € 34.101,19 
blijven ongewijzigd ( visum van de Financieel Directeur  verleend op 06 april 2022 met nr. 2022/03-33)

Budgettaire weerslag

De  budgettaire weerslag (pachtverbrekingsvergoeding) in deze beslissing bedraagt € 3.698,99. 

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6102999  - overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende 
goederen 

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0050 00 € 3.698,99 € 3.698,99

Communicatie

/

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Met het oog op het realiseren van het project “ weg- en rioleringswerken te Mullem “ 
meerbepaald de aanleg van een bufferbekken wordt de overeenkomst  “ kosteloze overdracht van grond in 
volle eigendom “ jegens  het OCMW van Oudenaarde  met betrekking tot het perceel gelegen kadastraal 
13e afdeling Mullem, sectie A, deel van nr 396C  met een oppervlakte van 4.453,00 m² goedgekeurd 
overeenkomstig het in bijlage geviseerde grondinnemingsplan. 

Artikel 2. Met betrekking tot het in artikel 1 genoemd perceel  worden de  overeenkomsten “ afstand van 
pacht “  en “ gratis en precair grondgebruik “ ten gunste van de heer Bert Weytens, Herlegem 98 te 9700 
Oudenaarde goedgekeurd. De pachtverbrekingsvergoeding bedraagt € 3.698,99. 

Artikel 3. De in de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2022 goedgekeurde koopovereenkomsten 
inneming 01 en 18 en de overeenkomsten “vestigen van erfdienstbaarheden “ Erf 011-016 en Erf 017 – 
018 worden gewijzigd zoals boven vermeld wat betreft de respectievelijke eigendommen. De beslissing 
blijft voor het overige ongewijzigd. 

Artikel 4. De uitgave “ pachtverbrekingsvergoeding “ ten bedrage van € 3.698,99 wordt verrekend op  
meerjarenplanaanpassing 2020 – 2025, exploitatiebudget van 2022 op jaarbudgetrekening GBB-BIA 
0050 00 6102999 ( overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen). 

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

11. BIA - Aankoop strook grond Wannestraat - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

12. FIN - Retributie betreffende de tarieven op de stedelijke begraafplaats - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

De wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dd. 20 juli 1971 en latere wijzigingen.

Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie, inrichting en beheer van de 
begraafplaatsen en crematoria dd. 14 mei 2004 en latere wijzigingen.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 februari 2018 aangaande de retributie betreffende de tarieven van de 
stedelijke begraafplaats.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 oktober 2022 waarbij goedkeuring 
werd verleend aan de wijziging met betrekking tot de grafconcessies.

Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 29 maart 2021.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Op de gemeenteraad van 29 maart 2021 werd een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen 
van de stad goedgekeurd. Daarin werden enkele beleidsbeslissingen genomen die een weerslag hebben op 
het retributiereglement. 

Het huidige retributiereglement dateert van 2018 waardoor een actualisatie aangewezen is.

De wijzigingen aan het retributiereglement kaderen binnen een goed beheer van de begraafplaatsen en 
omvatten volgende voorstellen :

- Actualisatie van de kostprijs van een urnenkelder van 370,00 EUR naar 600,00 EUR
- Tarief bijzetting in een eeuwigdurend graf verhogen om bijzettingen buiten perceelsgrootte te 

voorkomen : van 175,00 EUR naar 460,00 EUR
- Actualisatie van de kostprijs voor een grafsteen op een urnenveldgraf en urnenkelder, 

respectievelijk van 270,00 EUR naar 395,00 EUR en van 355,00 EUR naar 510,00 EUR.
- Schrapping van mogelijkheid tot verlenging van niet-geconcedeerde graven.

Er wordt voorgesteld om de mogelijkheid om via het stadsbestuur een grafsteen aan te kunnen kopen voor 
een urnenveldgraf en urnenkelder te laten uitdoven. Administratief vergt dit heel wat tijd in vergelijking 
met de return voor het stadsbestuur.

In vergelijking met omliggende gemeenten zijn de tarieven voor de grafconcessies correct. Hierdoor 
wordt geen algemene verhoging voor een concessie voorgesteld.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BEVOLK 0990-00  € 44.085,93
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Algemene rekening: 7050005 Naamplaatjes kerkhoven

GBB-BEVOLK 0990-00  € 9.265,00

Algemene rekening: 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties

GBB-BEVOLK 0990-00  € 1.350,00

Algemene rekening: 6159999 Overige exploitatiekosten

GBB-BEVOLK 0990-00  € 7.227,80

Communicatie

Financiële dienst zorgt voor bekendmaking van het retributiereglement.

Besluit

Met 15 voor (9 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Sybille De Vos, Franka 
Bogaert, Tineke Van hooland, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay & Danny Lauweryns; 6 
CD&V: Lieven Cnudde, Christine Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Cindy 
Franssen & Mathieu Mas) en 9 tegen (5 Groen: Steven Bettens, Elisabeth Meuleman, Eric 
Meirhaeghe, Pieter Feys & Mathilde Haesaert; 3 NVA: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke & 
Wim Dhont; 1 Vlaams Belang: Vincent Thomaes ) en 5 onthoudingen (3 Open VLD: Nathalie De 
Smet, Kurt Vandeputte & Robbin De Vos; 2 Vooruit: Dagmar Beernaert &André Vansteenbrugge)

Artikel 1. De bevoegdheid tot het verlenen van concessies op de stedelijke begraafplaats Pontstraat, wordt 
opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen.

De term ‘concessies’ in dit reglement omvat zowel graf- als nisconcessies.

Met ingang van bekendmaking van huidige gemeenteraadsbeslissing worden hiernagenoemde tarieven 
van toepassing.

Artikel 2. Er worden concessies toegestaan voor een termijn van 30 jaar. Deze concessies kunnen 
hernieuwd worden n.a.v. een bijzetting of op de vervaldatum van de concessie.

Artikel 3. Voor nieuwe concessies worden volgende tarieven toegepast : 

Grafconcessie (kist) enkelvoudig perceel – 30 jaar 
– in volle grond

460,00 EUR

Grafconcessie (urne) enkelvoudig perceel – 30 
jaar – in volle grond

460,00 EUR

Grafconcessie urnenveld dubbel perceel (max. 2 
personen) – 30 jaar – in een door de stad 
geplaatste urnenkelder

1.520,00 EUR (concessie 920,00 EUR – 
urnenkelder 600,00 EUR)

Nisconcessie enkelvoudig perceel – 30 jaar 460,00 EUR

Nisconcessie dubbel perceel – 30 jaar (= dubbele 
nis)

920,00 EUR

In de kostprijs voor de urnenkelder op de begraafplaats in de Pontstraat is het tweemaal openen van de 
grafkelder inbegrepen.

Conform het huishoudelijk reglement van de stad dd. 29 maart 2021 worden concessies toegestaan voor 
kelders voor zover voorradig. Bij opmaak van dit reglement zijn grafkelders reeds uitgeput.
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Artikel 4. Een niet-geconcedeerd graf of columbariumnis op de begraafplaats in de Pontstraat wordt 
gedurende een periode van 10 jaar (wettelijke termijn) behouden.

Artikel 5. De verlenging van een bestaande concessie gebeurt op aanvraag van een belanghebbende :

- Eeuwigdurende concessie die ingevolge de wet van 20 juli 1971 omgezet werden in concessies 
van 50 jaar : gratis voor een nieuwe periode van 50 jaar (ingevolge wetgeving)

- Alle concessies vermeld in artikel 3 kunnen onbeperkt verlengd worden tegen 260,00 EUR per 
overledene voor een periode van 5 jaar.

De hernieuwing van de concessie dient aangevraagd te worden vóór de vervaldatum.

Wanneer bij het verstrijken van de oorspronkelijke concessieduur niemand of niet alle begunstigden 
werden bijgezet in de concessie, dan kan aan de concessiehouder/belanghebbende, op dezelfde plaats, een 
nieuwe concessie toegestaan worden gelijk aan de termijn die van toepassing is op de datum van de 
hernieuwing mits betaling van het op dat moment geldend retributietarief.

Wanneer een nieuwe concessie aangevraagd wordt ter vervanging van een oude concessie, wordt er geen 
rekening gehouden met de kostprijs van de oorspronkelijke concessie.

Artikel 6. De term ‘bijzetting’ omvat de plaatsing van een lijkkist of een asurne in een bestaande, nog niet 
volzette, geldige concessie.

Voor de concessies op de deelgemeenten geldt bovendien dat de plaats voorzien voor één lijkkist mag 
ingenomen worden door maximum drie asurnen. In grafkelders mogen geen asurnen tussen de plaatsen 
voorzien voor de lijkkisten geplaatst worden.

Het tarief voor de hernieuwing op aanvraag ten gevolge van een bijzetting wordt als volgt bepaald :

(P x BT)/OT, met een minimum van 75,00 EUR.

P : concessietarief op het ogenblik van de bijzetting

BT : bijkomende termijn waarmee de concessie verlengd wordt

OT : oorspronkelijke termijn van de concessie.

Voor de bijzetting in een concessie vergund voor de wet van 20 juli 1971 wordt een bijzettingstaks van 
460,00 EUR aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd.

Wanneer nog geen volledig jaar verstreken is sinds de vorige bijzetting wordt een bijzettingstaks van 
75,00 EUR aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd.

Artikel 7. Er wordt een vergoeding gevraagd van 60,00 EUR voor het leveren en aanbrengen van de 
naamplaatjes van de personen van wie de as verstrooid werd op de asweide, alsook voor de naamplaatjes 
aan de columbarium nissen. De naamplaatjes worden via het stadsbestuur besteld en blijven gedurende 
een periode van 15 jaar behouden.

Artikel 8. De grafzerken voor het urnenveld kunnen worden besteld en geplaatst via het stadsbestuur voor 
zover voorradig:

Platte steen voor niet-geconcedeerde grond en 
concessies (behalve kelders)

Afmetingen 60 x 60 x 5 met gegraveerde naam + 
geboortejaar + overlijdensjaar van de overledene

395,00 EUR

Platte steen voor de grafkelders

Afmetingen 65 x 65 x 5 met de gegraveerde 
namen + geboortejaar + overlijdensjaar van beide 
personen van wie de asurne in de kelder dient 
bijgezet te worden

510,00 EUR
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Artikel 9. Overeenkomstig het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 16 januari 2004, artikel 
21, vallen de kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer bij 
crematie, ten laste van de woonplaats van de overledene. Het tarief dat de aangestelde geneesheer te 
Oudenaarde mag aanrekenen wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld.

Artikel 10. Het bedrag van elke nieuwe concessie moet vóór de bijzetting gestort worden. Bij gebrek aan 
betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure voorgeschreven door artikel 94 
van het gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg.

Artikel 11. Voor het gebruik van de neutrale afscheidsruimte wordt een vergoeding van 60,00 EUR (excl. 
BTW) aangerekend. De inrichtingskosten vallen ten laste van de aanvrager. De toewijzing van het lokaal 
en voorwaarden voor het gebruik worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12. De ontvangsten zullen geboekt worden onder jaarbudgetrekeningen 0990-00/7020005, 0990-
00/7020999, 0990-00/7060999.

Artikel 13. De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 februari 2018 zal worden opgeheven bij het van kracht 
worden van huidige beslissing.

Artikel 14. Onderhavig reglement treedt in voege na bekendmaking 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.

13. FIN - Retributie op het afleveren van administratieve stukken, addendum - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 aangaande de retributie op het afleveren van 
administratieve stukken.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De tarieven op het afleveren van reispassen dient te worden herbekeken naar aanleiding van wijzigende 
inreis voorwaarden voor het Verenigd Koninkrijk. Het huidig retributiereglement legt een gemeenterecht 
op van 24,00 EUR voor reispassen en dit zowel voor minderjarigen als voor volwassenen en in geval van 
gewone en spoedprocedure.

Een reispas is, in tegenstelling tot een identiteitskaart, geen verplicht document, tenzij je een reis plant 
buiten Europa. 

Het doel van voorliggend voorstel is om een hoger gemeenterecht, zijnde 30,00 EUR, te vragen voor 
reispassen die verloren of gestolen zijn of te laat worden aangevraagd (spoedprocedure). Dit vanuit het 
idee om de burger bewust te laten omgaan met identiteitsdocumenten.

Bijkomend zou het gemeenterecht voor minderjarigen worden afgeschaft. Heel wat middelbare scholen 
hebben een educatieve reis naar het Verenigd Koninkrijk, wat een impact heeft op de totale kosten voor 
de ouders. 

Het gemeenterecht voor volwassenen voor een aanvraag in gewone procedure blijft behouden op 24,00 
EUR.

Link met het meerjarenplan
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Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7020003 Verstrekken van bevolkingsgegevens

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BEVOLK 0130-00 € 62.536,40

Communicatie

Financiële dienst zorgt voor de bekendmaking van het retributiereglement.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Met ingang van bekendmaking van huidige gemeenteraadsbeslissing wordt artikel 2, C. van de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 aangaande de retributie op het afleveren van 
administratieve stukken als volgt aangepast :

C. afgifte van internationaal reispaspoort :

- afgifte van paspoorten aan meerderjarigen, gewone procedure : 24,00 EUR gemeentetaks bovenop de 
vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

- afgifte van paspoorten aan minder- en meerderjarigen, spoedprocedure of in geval van verlief/diefstal : 
30,00 EUR gemeentetaks bovenop de vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken.

- afgifte van paspoorten aan minderjarigen, gewone procedure : vastgestelde kostprijs van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Artikel 2. De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0020-00/7318999, 0130-
00/7020001 en 0130-00/7020003.

Artikel 3. Alle overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 aangaande de 
retributie op het afleveren van administratieve stukken blijven ongewijzigd in voege.

Artikel 4. Onderhavig reglement treedt in voege na bekendmaking 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.

JEUGD

14. Jeugd - Verlenging subsidiebesluit Jeugdopbouwwerk Oudenaarde - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017.
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De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.09.2022 waarbij er een principieel 
akkoord is om de samenwerking met vzw Uit De Marge i.k.v. Jeugdopbouwwerk Oudenaarde te 
verlengen en uit te breiden.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De VZW Uit De Marge staat in voor de realisatie van het project ‘Opzetten van jeugdopbouwwerk in 
Oudenaarde’ met als beoogde doelstelling “Het welzijn verhogen van maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren en de algemene maatschappelijk positie en participatie van deze kinderen en 
jongeren, samen met hen, versterken”.

In de zitting van 24/01/2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om 

- de samenwerking principieel te verlengen tot 2024 en
- VZW Uit De Marge toe te laten meer medewerkers in te zetten t.t.z. 1,5 VTE (voorheen 1 VTE).

Gelet op deze beslissing dringt een aanpassing van het subsidiebesluit ‘Jeugdopbouwwerk 2022’ zich op.

Het subsidiebesluit ‘Jeugdopbouwwerk in Oudenaarde 2022' bepaalt dat voor de realisatie van deze 
doelstelling een budget voorzien wordt van minimum 60.000 euro voor 2022, in functie van personeel- en 
werkingskosten. Dit is een loonkost voor 1,5 VTE vermeerderd met 15 procent overheadkosten en 2000 
euro werkingskosten. Het subsidiebesluit maakt aanvullend melding van een duidelijke 
uitbetalingsregeling waarbij de uitbetaling van de saldofactuur afhankelijk wordt gesteld van het indienen 
van een rapport door VZW Uit De Marge én de jeugdopbouwwerkers.

M.b.t. de samenwerking over het jaar 2023 – 2024 worden in het najaar nieuwe onderhandelingen 
gevoerd.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Actie(s) X: GBB

Budgettaire weerslag

Visum werd verleend door de financieel directeur met nummer 2022/08-48.

Boekjaar: 2022 

Algemene rekening: 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

0750-00 € 60.000,00 € 90.250,00

Opmerkingen: Bij budgetaanvraag voor 2023 wordt rekening gehouden met de nu reeds 
doorgegeven loonkost zodat er voldoende budget kan worden voorzien, dit voor 
verlenging werkjaar 2023 – 2024’

Communicatie

De jeugddienst staat in voor verdere communicatie.

Besluit
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Met 26 voor (12 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Sybille De Vos, Franka 
Bogaert, Nathalie De Smet, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay, Tineke Van hooland, Kurt 
Vandeputte, Danny Lauweryns & Robbin De Vos; 6 CD&V: Lieven Cnudde, Christine 
Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Cindy Franssen & Mathieu Mas; 5 Groen: 
Steven Bettens, Elisabeth Meuleman, Eric Meirhaeghe, Pieter Feys & Mathilde Haesaert; 2 
Vooruit: Dagmar Beernaert & André Vandsteenbrugge: 1 Vlaams Belang: Vincent Thomaes) en 3 
onthoudingen (3 NVA: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke & Wim Dhont)

Enig artikel. Het subsidiebesluit zoals geviseerd in bijlage aan deze beslissing wordt goedgekeurd.

SECRETARIAAT - NOTULEN

15. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 26 september 2022 goedgekeurd.

1. Raadslid Kristof Meerschaut

1.1. Vraag 1: masterplan begraafplaats Meulewal

Begin dit jaar werd een masterplan voorgesteld voor de begraafplaats Meulewal.  Bedoeling is om de 
kwaliteiten van de begraafplaats als park te versterken en om ook het publieke en sociale karakter meer in 
de verf te zetten.  Inwoners konden hun opmerkingen formuleren.  Er kwamen veel reacties en tips 
binnen, vooral over toegankelijkheid:

 Voorzien van rolstoelen en bolderkarren

 Vernieuwen van tussenpaden en plaatsen van vuilnisbakken

Maar ook in de gemeenteraad werden al heel wat suggesties gedaan.  Als antwoord op de diefstallenplaag 
heeft onze fractie voorgesteld camera’s in te zetten, de poorten te sluiten en in de periode rond 
Allerheiligen stadswachten in te zetten om een oogje in het zeil te houden.  Daarnaast werd ook 
voorgesteld om gieters te voorzien.

Sinds de bevraging lijkt er weinig te bewegen in dit dossier.

Vragen:

1. Wat is de stand van zaken wat betreft de uitvoering van het masterplan?

2. Een aantal voorstellen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, waarom heeft het stadsbestuur nog 
geen werk gemaakt van deze ‘quick wins’?

De vraag wordt samen met vraag 4.2 beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

1.2. Vraag 2: circulatieplan Bevere

Voorbije zomer werden diverse proefopstellingen uitgeprobeerd. Inwoners konden hun opmerkingen 
geven tot 18 september. Op de webstek van de stad staat dat de feedback geanalyseerd zou worden tot en 
met 11 oktober, waarna beslist zou worden of de proefopstelling behouden blijft of niet.

In functie van de veiligheid (fietsers) en de vlotte doorstroming zijn er zeker in de Stationsstraat op korte 
termijn aanpassingswerken nodig aan de infrastructuur (thv kruising fietsring).

Nu het tweerichtingsverkeer in de Beverestraat (verkeerslichten – kerk) behouden blijft vergroot de 
noodzaak om een fietsveilig alternatief te creëren.  Een route parallel aan de N60 biedt perspectief en zou 
verder onderzocht worden.
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Vragen:

1. Is er al een definitieve beslissing genomen over het circulatieplan? Zo ja, wat is de definitieve 
beslissing?  Zo nee, wanneer is de definitieve beslissing voorzien?

2. Binnen welke termijn kan de Stationsstraat aangepakt worden?

3. Hoever staat het onderzoek naar een fietsveilig alternatief voor de Beverestraat-Deinzestraat?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

2. Raadslid Wim Dhont

2.1. Vraag 1: weg- en rioleringswerken Doorn

De wegeniswerken aan den Doorn in Eine slepen zich eindeloos voort. Gestart in november 2021 is het 
einde nog steeds niet in zicht. Gasleidingen werden geraakt (met evacuatie als gevolg), metalen 
afsluitdeksels op waterverzamelciternes laten op zich wachten, en huizen worden niet afgekoppeld van de 
riolering omdat de plannen niet kloppen.

Vragen:

1. Kan er iets gedaan worden om de coördinatie van de werken te verbeteren?

2. Wanneer zullen de werken beëindigd zijn?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid André Vansteenbrugge

3.1. Voorstel 1: nav verbod voetbaluitzendingen op groot scherm

Onlangs vernamen we via de lokale pers dat bij Burgemeestersbesluit de uitzending van de WK-
voetbaluitzendingen ‘in openlucht, in tijdelijke inrichtingen buiten de bestaande publiek toegankelijke 
gebouwen en uitbreidingen in tenten is verboden’.

In de bijlage vinden we een aantal motiveringen om dat verbod te ondersteunen. Dit verbod is evenwel 
zonder enige communicatie of inspraak vooraf tot stand gekomen.

Voorstel:

Vanaf nu worden dergelijke beslissingen, die niet vallen onder de noemer ‘dringende noodmaatregelen’, 
vooraf aan de Gemeenteraad en/of Politieraad voorgelegd. Op die manier kan daar op een democratische 
manier (mee) over beslist worden. Zo krijgt de Gemeenteraad ook weer betekenis.

Deze vraag werd besproken tijdens de gemeenteraad bij agendapunt 7.

3.2. Vraag 1: maatregelen energie en klimaat

Eind juli stuurde ik onderstaande mail naar het College van Burgemeester en Schepenen en naar alle 
gemeenteraadsleden:

Dag iedereen

Jaren geleden heb ik in de Gemeenteraad al een voorstel gedaan om te besparen op de nachtelijke 
verlichting van winkels, etalages, enz. Dat werd toen weggelachen. Zelfs enkele jaren geleden toen we 
haastig bijeen werden geroepen wegens een mogelijke black-out kwam dat niet ter sprake. 
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Nu kunnen we lezen dat in andere landen maatregelen worden getroffen om nutteloos energieverbruik te 
verminderen en tegen te gaan. Zie bijgaande link. Zie ook een uittreksel uit dat bericht: "Bij onze 
zuiderburen moeten winkels hun deuren sluiten wanneer de airconditioning, de clim zoals de Fransen dat 
noemen, draait. Doen winkeluitbaters dat niet, dan riskeren ze een boete van 600 euro. Verschillende 
winkels hebben ook een plan ondertekend waarin staat dat ze minder lichten zullen laten branden na 
sluitingstijd."

Zullen we in Oudenaarde wachten tot het van boven wordt opgelegd, of zouden we voor één keer zelf 
initiatief nemen en enkele maatregelen treffen om dat energieverbruik binnen de perken te houden? Of 
gaan we dat liever later toch maar betalen? 

Desnoods roepen we spoedig een extra Gemeenteraad bijeen of - als dat niet kan - treft het CBS een 
noodmaatregel. Nietsdoen is een slechte keuze. 

Met vriendelijke groeten

André Vansteenbrugge

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/29/energiebesparing-buurlanden/

Vraag:

1. Welke maatregelen zijn sindsdien in en voor Oudenaarde al getroffen? Aangezien er sedert de vorige 
gemeenteraad nog niets is verschenen, zie ik mij ertoe verplicht mijn vraag te herhalen.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

4. Raadslid Dagmar Beernaert

4.1. Vraag & voorstel 1: spreiding bankautomaten Oudenaarde

In de Nederstraat in centrum Oudenaarde kan je sinds deze zomer geld afhalen in een neutrale 
bankautomaat. Dat nieuwe cashpunt is niet verbonden aan één bepaalde bank en kwam er op initiatief van 
de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING. Gevolg van die samenwerking is dat de 
banken hun geldautomaten op andere plaatsen sluiten, zoals nu in Ename en Eine. 

Iedereen die geld uit de muur wil halen moet bijgevolg naar het nieuwe cashpunt in de Nederstraat. Dat is 
weinig gebruiksvriendelijk: je moet kilometers omrijden, in het centrum is het vaak aanschuiven, de 
verkeersdruk is er al hoog en er zijn heel weinig parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Voor 
mensen die niet zo goed te been zijn, wordt dit een nachtmerrie. Eigenlijk te zot voor woorden dat je in 
een stad als Oudenaarde altijd naar het centrum zal moeten om geld af te halen in de toekomst.

Bovendien kan je aan de neutrale geldautomaat in het centrum enkel geld afhalen. Je kan er bijvoorbeeld 
geen overschrijvingen doen. Heel wat mensen zijn ondertussen mee met online bankieren, maar we 
mogen niet vergeten dat 1 op 5 mensen helemaal niet mee is met de digitalisering. Zij kunnen niet online 
bankieren en werken met al die nieuwe betaalapps. Het is triestig dat net die groep, vaak kwetsbare 
mensen, hierdoor het hardst worden getroffen. 

Wat Vooruit ook tegen de borst stuit is de toegankelijkheid van het neutrale cashpunt zelf, dat is helemaal 
niet toegankelijk voor personen in een rolstoel (hoge drempel). Dat er anno 2022 geen rekening gehouden 
wordt met personen met een beperking is wraakroepend, zeker als het om deze basisdienstverlening gaat. 
Bijkomende opmerkingen van gebruikers zijn de netheid van het lokaal, het minimale aanbod aan 
diensten (vb. geen overschrijvingen, uittreksels) en het gebrek aan privacy (geen tussenschermen). 

Daarbij volgende vragen:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/07/29/energiebesparing-buurlanden/
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1. Was er overleg tussen de banken en de stad mbt het sluiten van de bankautomaten in Ename en 
Eine en de oprichting van het neutrale cashpunt? Zo ja, hoe verliep dat overleg en wat was de 
stellingname van het stadsbestuur?

2. Werd het stadsbestuur betrokken bij de keuze van de locatie van het neutrale cashpunt?

3. Wat vindt het stadsbestuur van de afbouw van deze dienstverlening door de grootbanken?

Daarbij volgend voorstel:

In een brief richt de voltallige gemeenteraad zich aan de grootbanken met een pleidooi voor meer 
spreiding van de bankautomaten, de vraag om opnieuw een bankautomaat te voorzien in Ename en Eine 
en de eis om het neutrale cashpunt aan te passen en rolstoeltoegankelijk te maken.

De vraag wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.

4.2. Vraag en voorstel 2: het plaatsen van een brievenbus ‘naar de sterren’ op de stedelijke 
begraafplaats

November is traditiegetrouw het moment waarbij we stil staan bij de mensen die we moeten missen. De 
begraafplaatsen worden tijdens deze maand drukbezocht. Rouwen is een proces. Voor sommigen een kort 
proces, voor anderen een lang proces. Als volwassene is het niet eenvoudig om te moeten gaan met het 
verlies van een dierbare, maar voor kinderen is het evenzeer belangrijk dat ze dit een plaats kunnen 
geven.

Een initiatief op de begraafplaats van Bonheiden trok daarbij onze aandacht. In Bonheiden plaatste men 
op de begraafplaatsen brievenbussen waarin kinderen of volwassenen een brief of tekening kunnen 
achterlaten voor hun verloren dierbaren. Studies tonen aan dat één van de manieren om iets te verwerken 
het opschrijven is. Met deze brievenbussen voor zgn ‘post naar de hemel’ probeert de gemeente een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan iemands rouwproces. 

In Oudenaarde zijn er plannen om de stedelijke begraafplaats Meulewal opnieuw aan te leggen en te 
evolueren naar een parkbegraafplaats.

Daarbij volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken van het Masterplan voor de heraanleg van de stedelijke begraafplaats 
Meulewal? Werden de adviesraden betrokken bij het uittekenen van de plannen?

2. Is het stadsbestuur het voorstel genegen om naar voorbeeld van andere gemeenten een brievenbus 
voor ‘post naar de sterren’ te plaatsen op de begraafplaats Meulewal? 

Daarbij volgend voorstel:

Stad Oudenaarde plaatst een ‘postbus naar de sterren’ op de stedelijke begraafplaats Meulewal waar 
kinderen en volwassenen een tekening of brief kunnen droppen aan een dierbare overledene. Op die 
manier wil de gemeente een betekenisvolle bijdrage leveren aan het rouwproces van wie een dierbare 
verliest.

Deze vraag werd samen met vraag 1.1 beantwoord.
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De vergadering wordt geheven om 20.42 uur.

Goedgekeurd in zitting van 28 november 2022.

algemeen directeur, voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


