
Oudenaarde, 29 november 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 28 november 2022 om 19.00 uur in het stadhuis, met het oog op de 
bespreking van de hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - TMVW Buitengewone Algemene Vergadering 16 december 2022 - 
Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale 
TMVW op 16 december 2022.

2. Secretariaat - Gaselwest Buitengewone Algemene Vergadering 20 december 2022 - 
Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 20 
december 2022.

3. Secretariaat - IGS Westlede Buitengewone Algemene Vergadering 13 december 2022 - 
Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 13 
december 2022.

4. Secretariaat - IVLA Buitengewone Algemene Vergadering 15 december 2022 - Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 15 december 
2022.

5. Secretariaat - SOLVA Algemene Vergadering 14 december 2022 - Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van SOLVA op 14 
december 2022.

6. Secretariaat - Toetreding Aurora A.V. tot OFP Prolocus - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van Aurora A.V. met ingang van 1 januari 2022, tot 
de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG), het kaderreglement en 
het bijzonder pensioenreglement (hoogte basisbijdrage: 3%, geen step rate en MIPS = multi-
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inrichterspensioenstelsel) die afgesloten werd tussen de stad en het OCMW Oudenaarde en OFP 
Prolocus bij gemeenteraadsbeslissing van 25.04.2022.  

7. Secretariaat - Kader opvolging verbonden en verzelfstandigde entiteiten - Goedkeuring

Het ‘Kader opvolging verbonden en verzelfstandigde entiteiten’ voor het lokaal bestuur Oudenaarde 
zoals in bijlage opgenomen, wordt goedgekeurd. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van 
het managementteam waarbij in toepassing van voormeld kader, 5 entiteiten worden geselecteerd die 
een specifieke, meer doorgedreven opvolging van het managementteam vergen.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

8. Burgerzaken - Nominatieve subsidie vereniging Paardenkijkdag 2021 - Goedkeuring

De Gemeenteraad gaat ermee akkoord om de nominatieve subsidie van 2021 alsnog uit te betalen. De 
organisatie moet de subsidie elk jaar verantwoorden met een verslag van inkomsten en uitgaven en een 
verslag van de inhoudelijke werking.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

9. FIN ERE - Erediensten: budget 2023 van verschillende kerkfabrieken (14) - Aktename

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2023 van de kerkbesturen.

10. FIN ERE  - Budgetwijziging boekjaar 2022  verschillende kerkfabrieken (10) - Aktename

De Gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging van de vermelde kerkbesturen. 

11. FIN ERE - Meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 verschillende kerkfabrieken (10) - 
Goedkeuring

De Gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 van verschillende kerkfabrieken 
goed.

EVENEMENTEN

12. Evenementen - Reglement rommelmarkten - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement in bijlage voor de organisatie van rommelmarkten. 
Het reglement gaat met onmiddellijke ingang in, na goedkeuring door de gemeenteraad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

13. BIA - OLV Hospitaal: restauratie salons - herstel houten vloeren - Bekrachtiging 
collegebeslissing dd°  17/10/2022 - Goedkeuring

De collegebeslissing van 17 oktober 2022 betreffende de gunning van de opdracht “OLV Hospitaal: 
restauratie salons - herstel houten vloeren” aan RENOTEC, Acaciastraat 14C te 2440 Geel t.b.v. 
€ 65.522,06 inclusief 21% btw wordt bekrachtigd.

14. BIA - OLV Hospitaal: restauratie salons - schilderwerken - Bekrachtiging collegebeslissing 
dd°  17/10/2022 - Goedkeuring
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De collegebeslissing van 17 oktober 2022 betreffende de gunning van de opdracht “OLV Hospitaal: 
restauratie salons – schilderwerken” aan RENOTEC, Acaciastraat 14C te 2440 Geel t.b.v. 
€ 112.266,34 wordt bekrachtigd.

15. BIA - Stadhuis: Aanstellen van scenograaf - architect voor de inrichting van de 
Benedenlakenhalle - Goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D84762022 en de raming voor de opdracht 
“Stadhuis: Aanstellen van scenograaf - architect voor de inrichting van de Benedenlakenhalle ”. De 
raming bedraagt € 49.000 exclusief btw of € 59.290 inclusief 21% btw. De opdracht wordt gegund bij 
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

16. BIA - Collector Volkaartsbeekstraat - Project Aquafin 22.188 - Overeenkomst 
studieopdracht vanaf ontwerp - Goedkeuring

 De gemeenteraad keurt met betrekking tot  “ collector Volkaartsbeekstraat – project Aquafin nr 
22.188 “  de overeenkomst  “ studieopdracht vanaf ontwerp” tussen enerzijds NV Aquafin, Farys ( 
TMVW), de gemeente Wortegem – Petegem , de stad Oudenaarde, de provincie Oost-Vlaanderen en 
anderzijds het studiebureau Goegebeur -D’hauwer BV goed. Het stadsaandeel in de studie wordt 
voorlopig bepaald op € 75.000,00 ( exclusief btw) of € 90.750,00 ( inclusief btw).

17. BIA : Weg- en rioleringswerken - Gewestweg N441- Oudstrijdersstraat en Ohiostraat en de 
gemeentewegen Hemelrijkstraat, Robert De Preesterstraat ( deel) - Collegebeslissing dd°07 
november 2022 houdende verlenen van goedkeuring aan het gunningsverslag - 
Bekrachtiging

Met betrekking tot de opdracht “ Weg- en rioleringswerken - Gewestweg N441 Oudstrijdersstraat en 
Ohiostraat en de gemeentewegen Hemelrijkstraat, Robert De Preesterstraat (deel) – project Aquafin 
O208170 “  wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07 november 
2022 houdende verlenen van goedkeuring  aan het door Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV) 
opgestelde gunningsverslag van 10 oktober 2022 met voorstel tot gunning aan Willemen Infra NV, 
Booiebos 4, 9031 Drongen-Gent ten bedrage van € 9.772.454,96 ( exclusief btw) bekrachtigd.
Het stadsaandeel in de werken bedraagt  € 7.695.784,05 ( exclusief btw) waarvan € 5.710.356,26 ( 
exclusief btw) in aanmerking komt voor 75 % subsidie ( VMM – rioleringswerken).
De subsidie wordt voorlopig bepaald op € 5.710.356,26 ( exclusief btw) x 75 % = € 4.282.767,19 ( 
exclusief btw).

18. BIA - Aankoop strook grond Wannestraat - Goedkeuring

De Gemeenteraad keurt de aankoop van de strook grond  aan de Wannestraat (Oudenaarde 9° 
afd./Heurne/Sectie A, nr. 396 B) goed tegen de in de ontwerpakte bepaalde voorwaarden.

19. BIA - Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer NV Aquafin  - Afkoppeling riolering op 
privaat domein - Collegebeslissing  dd° 14 november 2022 - Bekrachtiging

De beslissing  van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2022 houdende 
verlenen van goedkeuring overeenkomstig de met NV Aquafin afgesloten “ 
dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer ” houdende het uitvoeren door NV Aquafin  van  “ 
afkoppelingswerken op privaat domein “ in het kader van de lopende stadsinvesteringsprojecten “ 
weg- en rioleringswerken “ overeenkomstig het door NV Aquafin afgesloten raamcontact “ 
afkoppelingswerken op privaat domein “ wordt bekrachtigd met volgende raming:
2022 : € 100.000,00 exclusief btw;
2023 : € 250.000,00 exclusief btw;
2024 : € 250.000,00 exclusief btw;
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2025 :  € 250.000,00 exclusief btw.

20. BIA - Verkoop perceel grond Axelwalle - Goedkeuring

De gemeenteraad beslist het in artikel 2 bedoelde perceel aan het openbaar domein te onttrekken. De 
onderhandse verkoop van het perceel grond gelegen Axelwalle  te Oudenaarde – Mullem, kadastraal 
13e afdeling , sectie A , palend aan nr 567C met een oppervlakte van 82,16 m² aan de naamloze 
vennootschap PROJECTS HBP, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 
72/1 wordt goedgekeurd voor een geactualiseerd bedrag van € 13.000 en overeenkomstig het 
afbakeningsplan.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Mobiliteit - Trage wegenplan deel 2 - Goedkeuring

De Gemeenteraad gaat akkoord met de trage wegenplannen en de uitvoering ervan voor de 3 
deelgebieden Bevere, Oudenaarde (deelgebied 1); Leupegem, Melden (deelgebied 2) en Edelare, 
Ename en Volkegem (deelgebied 3 in 2022- 2024. De stad zal aan de ondersteunende partner, 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, voor de ondersteuning die door de Provincie is 
aangeboden, een bijdrage van € 3.000 betalen voor één pakket per deelgebied voor de uitvoering van 
dit tragewegenplan. In totaal gaat het over 2 pakketten: 2 x €3.000 = €6.000. Dit bedrag wordt binnen 
de maand na goedkeuring van het project door de Deputatie, gestort op het rekeningnummer van 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, de door de Provincie aangeboden ondersteunende 
partner.

22. Mobiliteit - Blauwe zone Koningsstraat - Deel Grachtschelde - Goedkeuring

In Grachtschelde (deel tussen N453 en de Koningsstraat) wordt blauwe zone ingevoerd. Mensen die 
hier parkeren dienen hun blauwe schijf te gebruiken en de maximale parkeerduur bedraagt 2u. Voor 
bewoners met een bewonerskaart wordt hier een uitzondering gemaakt. Dit wordt aangeduid door 
verkeerstekens:

 E9a
 Onderbord uitgezonderd bewonerskaart

In de Koningsstraat wordt blauwe zone ingevoerd. Mensen die hier parkeren dienen hun blauwe schijf 
te gebruiken en de maximale parkeerduur bedraagt 2u. Voor bewoners met een bewonerskaart wordt 
hier een uitzondering gemaakt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 E9a

 Onderbord uitgezonderd bewonerskaart

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

23. FIN - Goedkeuring jaarrekening 2021 Stad en OCMW Oudenaarde - Kennisgeving

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2021 van de stad en het OCMW van Oudenaarde.

24. FIN - Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Jaarrekening 2021 en begrotingswijziging 
1/2022 - Kennisgeving - Dotatie en verdeelsleutel 2023 - Goedkeuring

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De 
raad neemt kennis van de begrotingswijziging 1/2022 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
De toelagen van de stad aan de zone voor 2022 blijven ongewijzigd en zijn gebaseerd op een 
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verdeelsleutel van 18,8917% (aandeel Stad Oudenaarde).  De exploitatietoelage bedraagt 883.617,00 
EUR en de investeringstoelage bedraagt 188.917,00 EUR. De bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals 
ingeschreven in de begroting 2023 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en gebaseerd op 
een verdeelsleutel van 18,8917 % (aandeel Stad Oudenaarde), bedraagt een exploitatietoelage van 
932.216,00  EUR en een investeringstoelage van 403.574,00 EUR. Dit wordt goedgekeurd en 
toegekend aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

25. FIN - Retributie op het gebruik van lokalen en gronden door de stad ter beschikking gesteld 
- Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het verbeterde tarief voor het gebruik van het Scholencomplex Leupegem goed 
: 60,00 EUR vanaf de tweede publieksactiviteit in een reeks. De overige bepalingen opgenomen in de 
gemeenteraadsbeslissing dd. 28 maart 2022 blijven ongewijzigd in voege.

De bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 24 november 2014 die niet gewijzigd werden door 
de gemeenteraadsbeslissing dd. 28 maart 2022 blijven eveneens ongewijzigd in voege.

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.

26. FIN - Retributie betreffende de uitbatingsvergoeding chalets kerstmarkt - Goedkeuring

Met ingang van bekendmaking van huidige gemeenteraadsbeslissing wordt het tarief van de 
gebruikersvergoeding voor alle verenigingen en handelaars die een chalet uitbaten op de jaarlijkse 
kerstmarkt in het centrum bepaald op 100,00 EUR per chalet, per weekend. De gemeenteraad gaat 
akkoord met het aanrekenen van een standplaatsvergoeding van 100,00 EUR per weekend voor alle 
andere kramen die een standplaats krijgen in het kader van de kerstmarkt, bijvoorbeeld foorkramers, 
marktkramers, …

De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0710-00/7050999. Onderhavig 
reglement treedt in voege vanaf 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.

27. FIN - Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het recyclagepark, Diftar - Goedkeuring

Met ingang van 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de 
inzameling en verwijdering van het restafval via de huis-aan-huisinzameling, ophalingen aan huis via 
ondergrondse sorteerstraten, op het afhalen van grof vuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van 
het recyclagepark.

28. FIN - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - 
Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein goed.

BESTUUR PERSONEEL

29. Personeel - Besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van 
SOLVA aangaande “het leasen van fietsen voor personeelsleden” - Goedkeuring
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Voor leasen van fietsen voor personeelsleden wordt beroep gedaan op de raamovereenkomst van 
SOLVA. Het lokaal bestuur kiest ervoor een gedeelte of een geheel van de personeelsleden hun 
eindejaarstoelage te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. De 
personeelsleden hebben hierin dus geen keuzemogelijkheid. Er is een éénmalige kost van 800,00 euro.

OUDENAARDSE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN

30. PARCOUR - Vaststellen prestaties schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

De wekelijkse prestaties van de personeelsleden op PARCOUR worden voor het schooljaar 2022-2023 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. De prestaties zullen aangepast worden naargelang de 
noodwendigheden van het onderwijs. De personeelsleden zullen bezoldigd worden volgens de 
wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van Onderwijs.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

31. KABK - Besteding van lestijden KABK voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

De wekelijkse prestaties van de personeelsleden van de KABK worden voor het schooljaar 2022-2023 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. De prestaties zullen aangepast worden naargelang de 
noodwendigheden van het onderwijs. De personeelsleden zullen bezoldigd worden volgens de 
wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van Onderwijs.

SECRETARIAAT - NOTULEN

32. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 24 oktober 2022 goedgekeurd.
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