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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Cindy Franssen, Mathieu De Cock, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Maud Wybraeke, 
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: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor de bijkomende agenda;
Kurt Vandeputte: raadslid;
Cindy Franssen: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1. tem , 2. , 3. , 4. ;
Maud Wybraeke: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1. tem 3. 

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging TMVW ov;

Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 14 september en 5 oktober 2022 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov die op 16 
december 2022 plaatsheeft in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 5 oktober 2022 
overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De agenda werd door de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. Artikel 432 DLB)
4. Begroting 2023 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Statutenwijziging
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1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
2. Nieuwe tekst van de statuten

8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten 
het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair 
onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) 
naar een beschikbare eigenvermogensrekening

11. Volmachten

Varia

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijlagen van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov op 16 december 2022;

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad Danny Lauweryns, die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov op 16 
december 2022 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
TMVW ov, uiterlijk 11 december 2022, hetzij via:

post tav Intercommunaal Beheer TMVW, Stopkaai 1, 9000 Gent.

Of via mail naar 20221216BAVTMVW@farys.be.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

mailto:20221216BAVTMVW@farys.be
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Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 20 september 2022 werd opgeroepen om deel 
te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest die op 20 december 2022 
plaatsheeft in het Fluvius-auditorium, President Kennedypark 12, te 8500 Kortrijk;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 20 september 2022 
overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 12 september 2022 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het 
datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder 
de onderdelen 2.a, 2.b, 2e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.

Gelet op het feit dat de contracten overeengekomen met Telenet gevoelige informatie bevatten die de 
economische, financiële en commerciële belangen van zowel Fluvius als Telenet raken, inzonderheid 
door Telenets beursgenoteerd karakter, kunnen deze contracten niet worden overgemaakt. Deze 
documenten kunnen evenwel op donderdag 13 oktober 2022 in het Fluvius-gebouw, President 
Kennedypark 12 te Kortrijk, worden ingezien door alle gemeenteraadsleden, mits het tijdig maken van 
een afspraak via vennootschapssecretariaat@fluvius.be, en na ondertekening van een 
vertrouwelijkheidsverk]aring ter plaatse. Wij verzoeken u om de leden van uw gemeenteraad hiervan op 
de hoogte te brengen.

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de 
bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, Ibis en 3 en het toevoegen van een 
nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsing door overneming en fusie door 
overneming) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 8, 11, 12, 17, 25, 29bis, 30, 37, 37ter en 
39 en de bijlagen 1 en Ibis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 
2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1, Ibis en 3;

e. Bijzonder verslag Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artil<el 6:87, tweede lid WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijl<heid van 
subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van 
subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coôrdineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
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j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al 
dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast 
te stellen

3 Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit 
elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4 Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en 
volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publjgas) 
van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het 
vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Gaselwest kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

c. Goedkeuring van:

i.De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te 
splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische 
Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan 
Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en 
dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en 
dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een 
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. ii. De overeenkomstige 
wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

d. Aanvaarding van de uittreding van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025.

e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen 
vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om:

j. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing 
zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking partiële splitsing vast te stellen; iii. Het overgedragen vermogen exact te 
beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving; iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de 
partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te 
splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, 
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 
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beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede 
zin.

5 Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

b. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen 
de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

c. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro 
per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties 
(Publi-T en Publigas).

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van 
Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot 
fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen 
(art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudl<undige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 
2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Gaselwest kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) 
en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende vereniging) omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de (voormalige) 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (daarin hernoemd tot 
Fluvius West).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals 
vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking fusie vast te stellen; iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en 
desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen 
van een ambtshalve inschrijving; iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende 
vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de 
bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2024;
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v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin.

6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie 
voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met 
betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen 
in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.

7. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur 
opgestelde begroting 2023.

8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

9. (Neven)activiteiten — Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

10. Statutaire benoemingen.

11. Statutaire mededelingen.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Met 21 stemmen voor (12 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, 
Sybille De Vos, Franka Bogaert, Nathalie De Smet, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay, 
Tineke Van hooland, Danny Lauweryns & Robbin De Vos; 5 CD&V: Lieven Cnudde, Christine 
Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock & Mathieu Mas; 3 NVA: Kristof Meerschaut, 
Kathy De Rycke & Wim Dhont; 1 Vlaams Belang: Vincent Thomaes) 5 stemmen tegen (Groen: 
Steven Bettens, Eric Meirhaeghe, Elisabeth Meuleman, Pieter Feys & Mathilde Haesaert) en 2 
onthoudingen (Vooruit: Dagmar Beernaert & André Vansteenbrugge)

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijlagen van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 20 december 2022;

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad Mathieu Mas, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 20 december 
2022 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld 
artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, uiterlijk dinsdag 13 december 2022, ter attentie van het secretariaat ( in pdf-versie), uitsluitend 
op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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3. Secretariaat - IGS Westlede Buitengewone Algemene Vergadering 13 december 2022 - 
Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging IGS Westlede;

Gelet op het feit dat de stad per mail op 13 oktober 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Westlede die op 13 december 2022 plaatsheeft in de 
hoofdzetel, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per mail van 13 oktober 2022 
overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De agenda werd als volgt samengesteld:

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 14/06/2022;
2. Activiteiten en strategie 2023;
3. Begroting 2023;
4. Herbenoeming Wim Heyndrickx, commissaris-revisor, voor de periode met betrekking tot het 

boekjaar 2022-2022;

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijlagen van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede op 13 december 2022;

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad Christine Vandriessche, die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede op 13 
december 2022 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
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Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IGS 
Westlede, uiterlijk 6 december 2022, via mail naar 20221213BAVWL@westlede.be.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging IVLA;

Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 20 oktober 2022 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van IVLA die op 15 december 2022 plaatsheeft in 
The Lakehouse, Donkstraat 52 te 9700 Oudenaarde;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 20 oktober 2022 
overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Agenda:

 Beleidsnota 2023 ( de beleidsnota werd geïmplementeerd in het beleidsplan 2020-2025)
 Begroting IVLA 2023 (werkingsbijdrage 2023 + voorschotfactuur 2023)
 Benoeming kandidaat bestuurder Ronse
 Varia

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijlagen van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVLA op 15 december 2022;

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad Danny Lauweryns, die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVLA op 15 
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december 2022 ( of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
IVLA, uiterlijk voor 15 december 2022, hetzij via:

post IVLA, Meersbloem 46a, 9700 Oudenaarde

Of via mail naar krisdobbelaere@ivla.be

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het feit dat de stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging SOLVA;

Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 26 oktober 2022 werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA die op 14 december 2022 plaatsheeft in de gebouwen 
van SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Vlierzele.;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 26 oktober 2022 
overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene 
Vergadering;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Agenda:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
(indien noodzakelijk)

2. Samenstelling van het bureau
3. Goedkeuren actieplan en budget 2023
4. Benoeming van bestuurders voor opengevallen mandaten 
5. Varia

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

BD-1: In onze dienstverlening staat de burger centraal

ACT-6: Verder werken aan een goede organisatiecultuur

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

mailto:krisdobbelaere@ivla.be
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Eenparig.

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en alle bijlagen van de Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging SOLVA op 14 december 2022;

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad Mathieu De Cock, die zal deelnemen aan de (fysieke of 
digitale) Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging SOLVA op 14 december 2022 ( of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
SOLVA, uiterlijk 9 december 2022, via mail naar karine.van.gijsegem@so-lva.be

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022 houdende de toetreding van stad en OCMW 
Oudenaarde tot OFP Prolocus.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Bij beslissing van 25.04.2022 trad het lokaal bestuur Oudenaarde toe tot OFP Prolocus. Dit ter 
financiering van de 2de pensioenpijler t.b.v. 3% van het pensioengevend loon. De stad Oudenaarde vormt 
hierbij samen met het OCMW Oudenaarde een MIPS-groep.

De autonome zorginstelling Aurora is een vereniging opgericht overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, titel 4, hoofdstuk 3. Het betreft een verbonden entiteit waarbij vertegenwoordigers van de 
OCMW-raad in de organen van het Aurora A.V. werden aangeduid.

Aurora A.V. wenst eveneens toe te treden tot OFP Prolocus en kan dit middels eenvoudige 
aansluiting/toetreding bij de reeds bestaande overeenkomst. Deze toetreding zal ertoe leiden dat Aurora 
A.V. samen met de stad en het OCMW een MIPS groep zal vormen. De algemene vergadering van 
Aurora A.V. nam hiertoe, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, een beslissing op 
09.11.2022.

Link met het meerjarenplan

//

Budgettaire weerslag

//

Communicatie

//

Besluit

mailto:karine.van.gijsegem@so-lva.be
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Eenparig.

Artikel 1. 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-inrichterspensioenstelsel) die afgesloten werd tussen de stad en het OCMW Oudenaarde en OFP 
Prolocus bij gemeenteraadsbeslissing van 25.04.2022.  

Artikel 2.  Gelet op de toetreding van Aurora A.V. richt deze laatste hiertoe onverwijld een verzoek tot 
aanvaarding als lid van de algemene vergadering tot OFP Prolocus. 

Artikel 3. De door Aurora A.V.  door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het 
functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP 
Prolocus.

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

Artikel 5. Aurora A.V. zal bijgevolg samen met de stad en OCMW Oudenaarde een MIPS-groep vormen.

Artikel 6. De heer De Meulemeester Marnic, die reeds werd afgevaardigd als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van OFP Prolocus namens stad en OCMW Oudenaarde, wordt tevens afgevaardigd 
namens Aurora A.V.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikelen 217 e.v. met betrekking tot 
organisatiebeheersing en audit.

De beslissingen dd. 27.06.2022 uitgaande van de gemeente- en OCMW-raad houdende de goedkeuring 
van het kader organisatiebeheersing.

De beslissingen dd. 26.09.2022 uitgaande van de gemeente- en OCMW-raad houdende de kennisgeving 
van de rapporten van Audit Vlaanderen.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In de eerste helft van 2022 werd het lokaal bestuur Oudenaarde door Audit Vlaanderen geauditeerd m.b.t. 
de ‘opvolging van de verzelfstandigde en verbonden entiteiten (VVE)’. Aanvullend werden een aantal 
topics/elementen inzake organisatiebeheersing beoordeeld.

Deze audits resulteerden in 2 rapporten met aanbevelingen. 

Gevolg gevend aan deze aanbevelingen werkte het bestuur een ‘Kader opvolging verbonden en 
verzelfstandige entiteiten’ uit. Dit kader werd eveneens besproken en positief geadviseerd in het 
managementteam van 08.11.2022.

Volgende top 5 entiteiten worden opgevolgd door een lid van het managementteam:

 AZ Oudenaarde Financieel directeur
 IVLA  Afdelingshoofd Ruimte
 Gaselwest Afdelingshoofd Ruimte
 SOLVA Stafdienst algemeen directeur
 SHVA Afdelingshoofd Mens
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Bijlage: ‘Kader opvolging verbonden en verzelfstandige entiteiten’

Link met het meerjarenplan

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

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

Huidige beslissing met kader wordt overgemaakt aan Audit Vlaanderen.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Het ‘Kader opvolging verbonden en verzelfstandigde entiteiten’ voor het lokaal bestuur 
Oudenaarde zoals in bijlage opgenomen, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. 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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet 
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van 
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de 
verplichtingen opgelegd door deze wet;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Gelet op de lijst van nominatieve subsidies voor de periode 2021, goedgekeurd op de gemeenteraad van 
14/12/2020; 
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Gelet op het feit dat een jaarlijkse nominatieve subsidie van € 10.000 voorzien wordt voor de organisatie 
van een paardenkeuring, uitbetaald aan de vereniging Paardenkijkdag;
Gelet op de melding van de vereniging Paardenkijkdag dat zij hun nominatieve subsidie voor 2021 nooit 
ontvangen hebben en de officiële vraag aan de bevoegd schepen om deze alsnog te ontvangen; 
Overwegend dat in de begroting 2021 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze subsidie; 
Overwegend dat in de begroting 2022 dit krediet voorzien wordt;  

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling(en) X: omschrijving doelstelling(en)
Actie(s) X: omschrijving actie(s)

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BEVOLK 0530-00 € 10.000,00 € 11.250,00

Opmerkingen:

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling in boekjaar 2022 van de nominatieve 
subsidie 2021 aan de vereniging Paardenkijkdag, die niet werd uitbetaald in 2021. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de  materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikelen 45 t.e.m 49;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De kerkraden hebben het budget 2023 ingediend bij het centraal kerkbestuur. Het centraal kerkbestuur 
heeft deze budgetten op 17 oktober 2022 overgemaakt aan het stadsbestuur.

Het representatief heeft geen negatieve adviezen uitgebracht.
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Er was overleg tussen de stad en het centraal kerkbestuur m.b.t. de budgetten op 2 juni en 8 september 
2022.

De exploitatietoelagen, opgenomen in het budget 2023, blijven binnen de grenzen van de maximaal 
toegekende enveloppe van € 306.943,08 zoals vastgelegd in de afsprakennota.

De investeringstoelagen bevatten enerzijds de programmatoelage € 125.000 (investeringen met 
uitzondering van restauratiedossier met erfgoedpremie) en anderzijds het stadsaandeel in de 
restauratiedossiers met erfgoedpremie. 

Momenteel zijn volgende restauratiedossiers lopende of dienen in 2023 te worden opgestart: 

- Walburgakerk: restauratie fase 4 
- Kerk Eine: restauratie schilderijen en restauratie dak, gevel en interieur 
- Kerselare: kapel en omgeving
- Kerk Melden: elektriciteit en verwarming

De samenloop van deze dossiers, maakt het voor de stad  financieel moeilijk haalbaar om haar aandeel 
aan de verschillende kerkfabrieken te betalen in 2023 en komende jaren. Na afspraak met het kerkbestuur 
Eine, blijkt dat het voor deze laatste haalbaar is om het aandeel van de stad in de restauratie dak, gevel, 
interieur, geraamd op € 300.000,00 te pre-financieren, op voorwaarde dat de stad haar aandeel uiterlijk in 
2026, of vroeger, indien mogelijk, kan uitbetalen.

De kerkraad Sint Walburga wil gelet op de lopende restauratiewerken ook de elektriciteit (koorkerk)  
laten vernieuwen. De werken, geraamd op  € 240.000,00  en niet subsidieerbaar, vallen ten laste van de 
programmatoelage. Hierdoor wordt de grens van € 125.000 vastgelegd in de afsprakennota overschreden. 
Gelet op het dringend karakter van de werken, kan deze overschrijding worden toegestaan, mits de 
programmatoelage voor de komende jaren wordt verlaagd. Dit werd op die manier in het overleg stad en 
Centraal kerkbestuur afgesproken.  Het bedrag van de aangepaste programmatoelage zal in het 
eerstvolgend overleg stad – CKB worden bepaald.

Op basis van de ingediende budgetten worden onderstaande toelagen voor 2023 aangevraagd:

Kerkbestuur Exploitatie-toelage Investeringstoelage

Sint Pietersbanden (Bevere) 15.000,00 10.000,00

Sint Martinus (Edelare) 3.894,33 nihil

Sint Eligius (Eine) nihil 7.637,50

Sint Laurentius (Ename) 27.533,33 15.000,00

Sint Amandus (Heurne) 1.985,14 5.000,00

Sint Amandus (Leupegem) 19.952,17 nihil

Sint Martinus (Mater) 21.635,49 10.000,00

Sint Martinus (Melden) 8.300,00 85.206,00

Sint Hilarius (Mullem) 9.934,45 nihil

Sint Vedastus (Nederename) 16.400,00 nihil

Sint Walburga (Oudenaarde) 76.500,00 731.212,74

OLV Geboorte (Pamele) 54.000,00 77.174,00

Sint Martinus (Volkegem) 20.067,11 nihil

Sint Martinus (Welden) 15.800,00 5.000,00

Totaal 290.972,02 946.230,24
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De investeringstoelage worden voorzien voor:

- Sint Pietersbanden (Bevere) € 10.000,00
Beveiliging kerk

- Sint Eligius (Eine) € 7.637,50
Restauratie schilderijen 

- Sint Laurentius (Ename) € 15.000,00
Beveiliging kerk

- Sint Amandus (Heurne) € 5.000,00
camerabeveiliging kerk

 
- Sint Martinus (Mater) € 10.000,00

bliksembeveiliging

- Sint Martinus (Melden) € 85.206,00
Erelonen € 7.744,00
Elektriciteit € 33.720,24
HVAC € 43.741,76

- Sint Walburga (Oudenaarde) € 731.212,74
Koor glas in lood  € 442.409,61
Schip en transepten € 8.153,94
Technieken koorkerk  € 220.276,03
Elektriciteit zolder € 60.373,16

- OLV Geboorte (Pamele) € 77.174,00
Schilderen ankers + behandeling houtborende insecten  € 30.000,00
Kerselare: rotssculpturen € 11.703,00
Kerselare: keermuren € 35.471,00

- Sint Martinus (Welden) € 5.000,00
camerabewaking  € 5.000,00

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling: gelijkblijvend beleid
Actie: gelijkblijvend beleid – financiële dienst

gelijkblijvend beleid – bestuur infrastructuur en administratie

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 

6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-FIN 0790-00 € 290.972,02 € 294.972,02

Opmerkingen:
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Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 

664000 Toegestane investeringssubsidies

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0790-00 € 946.230,24 € 950.000,00

Opmerkingen:

Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Communicatie

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan :
- het Centraal kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2023 van de kerkbesturen.

Artikel 2. De volgende toelagen worden voorzien:

Kerkbestuur Exploitatie-toelage Investeringstoelage

Sint Pietersbanden (Bevere) 15.000,00 10.000,00

Sint Martinus (Edelare) 3.894,33 nihil

Sint Eligius (Eine) nihil 7.637,50

Sint Laurentius (Ename) 27.533,33 15.000,00

Sint Amandus (Heurne) 1.985,14 5.000,00

Sint Amandus (Leupegem) 19.952,17 nihil

Sint Martinus (Mater) 21.635,49 10.000,00

Sint Martinus (Melden) 8.300,00 85.206,00

Sint Hilarius (Mullem) 9.934,45 nihil

Sint Vedastus (Nederename) 16.400,00 nihil

Sint Walburga (Oudenaarde) 76.500,00 731.212,74

OLV Geboorte (Pamele) 54.000,00 77.174,00

Sint Martinus (Volkegem) 20.067,11 nihil

Sint Martinus (Welden) 15.800,00 5.000,00
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Totaal 290.972,02 946.230,24

Artikel 3. De stad zal haar aandeel in de restauratie van de kerk Eine, momenteel geraamd op 
€ 300.000,00 uiterlijk in 2026 aan St Eligius Eine betalen.
Artikel 4. De programmatoelage voor volgende jaren zal worden verminderd.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de  materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikelen 45 t.e.m 49;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het centraal kerkbestuur heeft op 17 oktober 2022 voor de kerkbesturen in onderstaande tabel 
budgetwijzigingen 2022 bij de stad ingediend via religiopoint. Voor een aantal besturen slaat  de 
wijziging enkel op interne verschuivingen en heeft deze geen gevolgen voor de toelagen. Deze worden in 
de tabel opgenomen als ongewijzigd.

Het representatief orgaan heeft geen enkel negatief advies uitgebracht aangaande de ingediende 
budgetwijzigingen.

De budgetwijzigingen zorgen  voor het overschrijden van het bedrag van de maximale enveloppe 
exploitatietoelagen van € 290.368,05 zoals vastgelegd in de afsprakennota m.b.t. het meerjarenplan 2020-
2025. 
De investeringstoelagen die kaderen in de programmatoelage overschrijden de afgesproken limiet van
€ 125.000,00. Gelet op het dringend karakter van een aantal investeringen werd tijdens het overleg stad en 
het Centraal kerkbestuur overeengekomen een overschrijding toe te laten, maar de programmatoelage 
voor de komende jaren te verlagen. Het verlaagde grensbedrag voor de programmatoelage zal in overleg 
met het Centraal kerkbestuur worden vastgelegd.
Volgende budgetwijzigingen 2022 werden ingediend:

Kerkbestuur Exploitatietoelage

gewijzigde toelage

Investeringstoelage

gewijzigde toelage

Sint Pietersbanden (Bevere) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Martinus ( Edelare) 6.170,91

6.247,40

ongewijzigd

Sint Eligius (Eine) Ongewijzigd 190.000,00

25.000,00

Sint Amandus (Heurne) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Hilarius (Mullem) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Vedastus (Nederename) ongewijzigd Nihil

20.449,00

OLV Geboorte (Pamele) ongewijzigd 35.000,00

18.536,89
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Sint Martinus (Volkegem) 21.551,21

32.476,21

ongewijzigd

Sint Walburga (Oudenaarde) ongewijzigd 424.198,58

406.658,16

Sint Martinus (Welden) ongewijzigd Nihil

30.357,03

Totaal wijziging 11.001,49 -148.198,00

De budgetwijziging  heeft tot gevolg dat de exploitatietoelage voor het kerkbestuur Sint Martinus 
(Edelare) stijgt met € 76,49. Voor het kerkbestuur Sint Martinus (Volkegem) brengt dit een stijging van
€  10.925,00 met zich mee, gezien de overschrijding van de toegestane enveloppe is het aangewezen deze 
wijziging te beperken tot € 10.284,29.
De investeringstoelage voor het kerkbestuur Sint Eligius (Eine), OLV Geboorte (Pamele) en Sint 
Walburga (Oudenaarde)  wordt verlaagd met respectievelijk € 165.000,00, € 16.463,11 en € 17.540,38. 
Voor de kerkbesturen Sint Vedastus (Nederename) en Sint Martinus (Welden) stijgt deze met 
respectievelijk 
€ 20.449,00 en € 30.357,03
De gewijzigde investeringstoelagen omvatten:

- Sint Eligius (Eine) : € 25.000,00
Erelonen actualisatie dossier restauratie schilderijen en dak-, gevel- en interieurwerken

- Sint  Vedastus  (Nederename) : € 20.449,00
Schilderwerken bakgoten

- Sint Walburga  (Oudenaarde) : € 406.658,20
koor + glas in lood  
schip en transepten 
interieurrestauratie vooronderzoek 
electriciteitswerken koorkerk 
vernieuwing electriciteit zolder walburga 
studie verwarming koor 
veiligheidswerken zolder walburgakerk 
bliksembeveiliging 

- OLV Geboorte  (Pamele) : € 18.536,89
Bewarende maatregelen daken en goten

- Sint Martinus (Welden) : 30.357,03
Bliksembeveiliging en inkomsas

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling(en) : gelijkblijvend beleid
Actie(s) GBB-FIN: gelijkblijvend beleid – financiële dienst

GBB-BIA: gelijkblijvend beleid – bestuur infrastructuur en administratie

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 

6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet
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GBB-FIN 0790-00 € 290.368,05 € 294.655,97

Opmerkingen:

Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 

664000 Toegestane investeringssubsidies

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0790-00 € 526.787,62 € 650.000,00

Opmerkingen:

Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Communicatie

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan :

- het Centraal kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan

Besluit

Eenparig.

Artikel 1.  De Gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging van de in artikel 2 vermelde 
kerkbesturen

Artikel 2. De volgende aangepaste toelagen zullen worden voorzien:

Kerkbestuur Exploitatietoelage

gewijzigde toelage

Investeringstoelage

gewijzigde toelage

Sint Pietersbanden (Bevere) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Martinus ( Edelare) 6.247,40 ongewijzigd

Sint Eligius (Eine) Ongewijzigd 25.000,00

Sint Amandus (Heurne) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Hilarius (Mullem) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Vedastus (Nederename) ongewijzigd 20.449,00

OLV Geboorte (Pamele) ongewijzigd 18.536,89

Sint Martinus (Volkegem)

-> beperkt gelet op de overschrijding enveloppe

31.835,50 ongewijzigd
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Sint Walburga (Oudenaarde) ongewijzigd 406.658,16

Sint Martinus (Welden) ongewijzigd 30.357,03

Artikel 3. De exploitatietoelage 2022 voor de kerkfabriek Sint Martinus (Volkegem) wordt beperkt tot 
€ 31.835,50
Artikel 4. De programmatoelage zal voor de  volgende jaren worden verminderd.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de  materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikelen 45 t.e.m 49;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het centraal kerkbestuur heeft op 19 augustus 2022 voor de kerkbesturen, Sint Martinus (Welden), Sint 
Pietersbanden (Bevere), Sint Vedastus (Nederename), Sint Hilarius (Mullem), Sint Amandus (Heurne), 
Sint Martinus (Volkegem) meerjarenplanaanpassingen 2022 bij de stad ingediend via religiopoint. Voor 
de besturen Sint Eligius (Eine), OLV Geboorte (Pamele), Sint Martinus (Melden), Sint Walburga 
(oudenaarde) werden deze ingediend op 10 oktober 2022.

Voor een aantal besturen slaat  de wijziging enkel op interne verschuivingen en heeft deze geen gevolgen 
voor de toelagen. Deze worden in de tabel opgenomen als ongewijzigd.

De meerjarenplanaanpassing van Sint Martinus (Volkegem) is niet in overeenstemming met de 
ingediende budgetwijziging 2022.

Het representatief orgaan heeft geen enkel negatief advies uitgebracht aangaande de ingediende 
meerjarenplanaanpassingen.

Kerkbestuur Exploitatietoelage

gewijzigde toelage

Investeringstoelage

gewijzigde toelage

Sint Pietersbanden (Bevere) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Eligius (Eine) ongewijzigd (2022) 190.000,00 / 
25.000,00

(2023) 0,00 / 7.637,50

(2024) 0,00 / 15.275,00

(2025) 0,00 / 7.637,50

Sint Amandus (Heurne) ongewijzigd ongewijzigd

Sint Martinus (Melden) (2023) 11.146,00 / 8.300,00 (2023) 8.000,00 / 85.206,63

Sint Hilarius (Mullem) ongewijzigd (2023) 13.000,00 / 0,00
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Sint Vedastus (Nederename) ongewijzigd (2022) 9.000,00 / 20.449,00

(2023) 13.000,00 / 0,00

OLV Geboorte (Pamele) (2022) 54.767,17 / 
54.319,17

(2022) 35.000,00 / 18.536,89

(2023) 40.000,00 / 77.174,00

(2024) 0,00 / 278.461,00

(2025) 0,00 / 572.087,00

Sint Martinus (Volkegem)

Niet in overeenstemming met 
ingediende budgetwijziging 2022

ongewijzigd (2023) 6.000,00 / 0,00

Sint Walburga (Oudenaarde) ongewijzigd (2022) 424.198,58 / 
406.658,12

(2023) 163.888,35 / 
731.212,47

(2024) 10.000,00 / 
293.722,88

(2025) 70.000,00 / 0,00

Sint Martinus (Welden) ongewijzigd (2022) 0,00 / 30.357,05

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling(en) : gelijkblijvend beleid
Actie(s) GBB-FIN: gelijkblijvend beleid – financiële dienst

GBB-BIA: gelijkblijvend beleid – bestuur infrastructuur en administratie

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022  - 2025 

Algemene rekening: 

6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-FIN (2022) 0790-00 € 294.655,97

GBB-FIN (2023) 0790-00 € 294.972,02

GBB-FIN (2024) 0790-00 € 295.000,00

GBB-FIN (2025) 0790-00 € 295.000,00

Opmerkingen:

Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Boekjaar: 2022 -2025 

Algemene rekening: 

664000 Toegestane investeringssubsidies
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Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA (2022) 0790-00 € 650.000,00

GBB-BIA (2023) 0790-00 € 950.000,00

GBB-BIA (2024) 0790-00 € 750.000,00

GBB-BIA (2025) 0790-00 € 750.000,00

Opmerkingen:

Opgenomen in de MJPA 4 2020-2025

Communicatie

Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan :

- het Centraal kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De Gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 van onderstaande 
kerkfabrieken goed.

- Sint Pietersbanden (Bevere)
- Sint Eligius (Eine)
- Sint Amandus (Heurne)
- Sint Martinus (Melden)
- Sint Hilarius (Mullem)
- Sint Vedastus (Nederename)
- OLV Geboorte (Pamele)
- Sint Walburga (Oudenaarde)
- Sint Martinus (Welden)

Artikel 2. De Gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing  van het kerkbestuur Sint Martinus 
(Volkegem) goed, mits aanpassing van de exploitatietoelage in overeenstemming met de ingediende 
budgetwijziging 2022.

EVENEMENTEN

12. Evenementen - Reglement rommelmarkten - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het KB van 24 september 2006 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante 
activiteiten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie 
van openbare markten, met wijzigingen;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het besluit van het College Burgemeester en Schepenen van 17 oktober 2022 betreffende de 
goedkeuring van een nieuw reglement voor rommelmarkten;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Op het grondgebied van Oudenaarde vinden heel wat rommelmarkten plaats. Deze worden druk bezocht, 
maar zorgen tevens ook voor heel wat overlast bij omwonenden, met heel wat klachten tot gevolg. De 
nood voor een nieuw goed omkaderd reglement dringt zich op. Dit om tegemoet te komen, enerzijds aan 
de organisatoren die vragen voor een eenduidige communicatie over het aantal rommelmarkten dat mag 
doorgaan, wie een rommelmarkt mag organiseren, enz. anderzijds aan de verzuchtingen van 
omwonenden.

Op basis van reglementen van gemeenten met een gelijkaardige werking en na overleg met een aantal 
organisatoren werkte de dienst evenementen een praktisch kader uit dat in de vorm van een reglement 
werd gegoten (zie bijlage).

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
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

Niet van toepassing

Communicatie

Na goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad wordt dit gecommuniceerd via de website en 
via een schrijven naar de gekende organisatoren en aanvragers

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement in bijlage voor de organisatie van 
rommelmarkten.

Artikel 2. 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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° c) (geen of geen 
geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare procedure).

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.

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

Voor de opdracht “OLV Hospitaal: restauratie salons - herstel houten vloeren” werd een bestek met nr. 
W84432022 opgesteld door TV Compagnie O architecten - Architectentbureau Sabine Okkerse.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 43.690,51 exclusief btw of € 52.865,52 inclusief 21% 
btw.

In de gemeenteraad van 23 mei 2022 werd goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden, de raming en 
de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

In het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2022 werd de opdracht gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde RENOTEC, Acaciastraat 14C te 2440 
Geel tegen het onderhandelde bedrag van € 54.150,46 exclusief btw of € 65.522,06 inclusief 21% btw, 
23,94% boven de raming.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025

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

Prioritair actieplan: AP-15 : De stad profileren als kunst- en cultuur- en erfgoedstad in de regio.

Prioritaire actie: ACT-41 Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik

0720-00 Monumentenzorg 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022-2023

Algemene rekening: 2210007 Gebouwen – gemeenschapsgoederen – Activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

2022 /ACT-41 0720-00 € 65.522,06 € 143.439,50

2023 /ACT-41 0720-00 € 100.000,00

visum : 2022/10-56 dd° 13/10/2022
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Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De collegebeslissing van 17 oktober 2022 wordt bekrachtigd.

14. BIA - OLV Hospitaal: restauratie salons - schilderwerken - Bekrachtiging collegebeslissing dd°  
17/10/2022 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° c) (geen of geen 
geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare procedure).

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°.

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

Voor de opdracht “OLV Hospitaal: restauratie salons - schilderwerken” werd een bestek met nr. 
W84452022 opgesteld door TV Compagnie O architecten - Architectentbureau Sabine Okkerse.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 76.491,21 exclusief btw of € 92.554,36 inclusief 21% 
btw.

In de gemeenteraad van 23 mei 2022 werd goedkeuring verleend aan de lastvoorwaarden, de raming en 
de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

In het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2022 werd de opdracht gegeund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde RENOTEC, Acaciastraat 14C te 2440 
Geel tegen het onderhandelde bedrag van € 92.782,10 exclusief btw of € 112.266,34 inclusief 21% btw, 
21,29 % meer dan de raming.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025



369

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

Prioritair actieplan: AP-15 : De stad profileren als kunst- en cultuur- en erfgoedstad in de regio.

Prioritaire actie: ACT-41 Renovatie van het Oud-Hospitaal voor polyvalent cultureel gebruik

0720-00 Monumentenzorg 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022-2023

Algemene rekening: 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

2022 / ACT-41 0720-00 € 112.266,34 € 143.439,50

2022 / ACT-41 0720-00 € 100.000,00

visum : 2022/10-58

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De collegebeslissing dd° 17/10/2022 wordt bekrachtigd.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed 
te keuren uitgave exclusief btw bereikt de drempel van € 140.000 niet).

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

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

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In het kader van de tentoonstelling van Margaretha van Parma en de lopende aanvraag tot regionale 
erkenning van het MOU museum, gevestigd in het stadhuis van Oudenaarde, werd er beslist om de 
benedenlakenhalle technisch uit tet rusten als een zaal die voldoet aan de eisen van de 
omgevingscondities ASHRAE A1.

In het College van Burgemeester en Schepenen van 31 januari 2022 werd voor de studie van de 
technieken, het studiebureau HP Engineers aangesteld.

Uit hun studie blijkt het bouwen van een sas (bufferruimte) een inherente voorwaarde om aan de 
randvoorwaarden te kunnen voldoen. De eerste 3 traveeën van de benedenlakenhalle zou hiertoe kunnen 
dienen.

Teneinde het sas optimaal te integreren in de bouwstijl van de benedenlakenhalle is het aangewezen om 
dit te laten uitvoeren door een scenograaf-architect.

Een bestek voor de opdracht “Stadhuis: Aanstellen van scenograaf - architect voor de inrichting van de 
Benedenlakenhalle ” met nr. D84762022 werd opgesteld.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.000 exclusief btw of € 59.290 inclusief 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanning 2020-2025 GBB-MOU 0700-00 Musea 6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp 
en studieopdrachten.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022-2023

Algemene rekening: 6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten

Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

2022 0700-00 € 75.776,00

2023 0700-00 € 114.317,00

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. 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 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.000 exclusief btw of € 59.290 
inclusief 21% btw.
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de Meerjarenplanning 2020-2025 GBB-MOU 
0700-00 Musea 6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten.

Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 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 artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheid van de gemeenteraad;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende met betrekking tot “ collector 
Volkaartsbeekstraat  - project Aquafin  22.188” :

-) goedkeuren van  de samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin, TMVW, de gemeente Wortegem 
– Petegem en de stad Oudenaarde;

-) goedkeuren van het addendum omtrent de studie van het project tussen NV Aquafin , TMVW, de 
gemeente Wortegem – Petegem, de stad Oudenaarde en studiebureau AB Infra CVBA;

-) voorlopig bepalen van het stadsaandeel ( werken) in het project op € 1.150.709,45 (exclusief btw)

   opgesplitst als volgt: wegeniswerken - aanleg fietspad : € 847.525,73 (exclusief btw);

                                      rioleringswerken : € 303.183,72 (exclusief btw).

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De opdracht  “ collector Volkaartsbeekstraat – project Aquafin nr 22.188 “ is voor uitvoering opgenomen 
in het investerings- en optimalisatieprogramma van NV Aquafin.

De Volkaartsbeekstraat is voor een gedeelte een deelweg tussen Wortegem-Petegem ( Moregem) en 
Oudenaarde ( Bevere); het gedeelte van de straat op grondgebied Oudenaarde wordt  “ Vierschaar “  
genoemd. 

TMVW ( Farys) , de gemeente Wortegem-Petegem en de stad Oudenaarde wensen in het kader van dit 
project ook een aantal werken uit te voeren en gezien deze werken enkel technisch uitvoerbaar zijn in 
samenhang met de door Aquafin geplande werken is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 
bovengenoemde partijen.

Wat betreft de studie voor dit project is een “ addendum bij de samenwerkingsovereenkomst”  afgesloten 
tussen enerzijds NV Aquafin, TMVW, de gemeente Wortegem – Petegem, de stad Oudenaarde en 
anderzijds het studiebureau AB-Infra CVBA, Coupure Links 55 te 9000  Gent.
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Een 2e addendum bij de samenwerkingsovereenkomst is afgesloten waarbij de provincie Oost-Vlaanderen 
toegevoegd wordt aan het project dit voor de werken  “ herprofilering van de beek en vernieuwen 
overwelving “.

Gezien het studiebureau AB-Infra CVBA ( Arch-Teco)  zijn opdracht niet verder wenst te zetten is het 
noodzakelijk dat een ander studiebureau wordt aangesteld. 
Het is aangewezen dat de studieopdracht “ deel vanaf het ontwerp “ overeenkomstig de door NV Aquafin 
afgesloten “ Multilaterale Overeenkomst Studiebureaus “ met het studiebureau Goegebeur - D’hauwer 
BV, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke wordt verdergezet.

Bijgevolg dient een overeenkomst “ studieopdracht vanaf ontwerp “  afgesloten tussen enerzijds NV 
Aquafin, TMVW, de gemeente Wortegem – Petegem , de stad Oudenaarde, de provincie Oost-
Vlaanderen en anderzijds het studiebureau Goegebeur -D’hauwer BV waarin de respectievelijke partners 
volgende studies wensen uitgevoerd te zien:

 NV Aquafin: 
-) aanleg collector Volkaartsbeekstraat.

Farys (TMVW): 
-)Aanleg van een gescheiden stelsel in Moregemplein van de Heerbaan tot aan de geplande collector in de 
Volkaartsbeekstraat ( hoek Moregemplein en Volkaartsbeek) en afkoppeling van de gracht in de 
Heerbaan en afwatering via de RWA van Moregemplein richting Volkaartsbeek en bijkomende 
plaatselijke aanpassingswerken aan de Volkaartsbeek ( tussen Moregemplein en Vierschaar).

Gemeente Wortegem-Petegem:
-) vernieuwing en optimalisatie wegenis Volkaartsbeekstraat en herinrichten van het kruispunt
   Moregemplein – Heerbaan.

Stad Oudenaarde:
-) wegverfraaiing langs Aquafintrace collector;
-) vernieuwing en optimalisatie wegenis “ Vierschaar;
-) Heraanleg  fietspad en wegenis langs de Wortegemstraat vanaf huisnr. 100 tot de grens met Wortegem-
Petegem ( Moregem).

Provincie Oost-Vlaanderen:

-) Herprofilering beek en vernieuwen van de overwelving.

De studieopdracht van de opdrachtnemer Goegebeur -D’hauwer BV wordt uitgevoerd deels voor 
rekening van de bovengenoemde 5 partijen telkens à rato van het aandeel van elk van de partijen in de 
werken. 

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

Aangezien deze overeenkomst 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 en 2024;
GBB-BIA : gelijkblijvend beleid;
Prioritair actieplan: AP-10: Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke 
weggebruiker;
Prioritaire actie: ACT-25: Het verbeteren van de infrastructuur van fiets- en voetpaden.

Budgettaire weerslag

Volgend op het in de gemeenteraad van 16 december 2019 goedgekeurde stadsaandeel in de werken kan 
het ereloon studie geraamd worden op € 75.000,00 ( exclusief btw) of € 90.750,00 ( inclusief btw) met 
volgende opsplitsing : 
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-) 73,65 % : wegeniswerken – aanleg fietspaden te verrekenen op ACT 25 0200 00 2140007 : 
   € 55.237,50 ( exclusief btw – niet btw-recupereerbaar);
-) 26,35´% : rioleringswerken te verrekenen op GBB-BIA 0310 00 2140007 : 19.762,50 ( exclusief btw – 
    btw – recupereerbaar).

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2140007  Plannen en studies – activa in aanbouw

GBB-BIA 0310-00 € 11.000,00 ( 
inclusief btw) € 43.000,00

Algemene rekening: 2140007  Plannen en studies – activa in aanbouw

ACT 25 0200-00 € 35.000,00 ( 
inclusief btw) € 40.500,00

Boekjaar: 2024

Algemene rekening: 2140007 Plannen en studies – activa in aanbouw

GBB-BIA 0310-00 € 8.762,50 ( 
inclusief btw) € 55.920,00

Algemene rekening: 2140007 Plannen en studies – activa in aanbouw

ACT 25 0200-00 € 20.237,50 ( 
inclusief btw) € 27.000,00

De Financieel Directeur heeft op 09 november 2022  een visum verleend met nr. 2022/11-64.          

Communicatie

NV Aquafin;
TMVW;
Gemeente Wortegem – Petegem;
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: 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.

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 en 2024, op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2140007 en ACT 0200 
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 van het stadsaandeel in de studie.
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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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

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

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;

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

Beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2008 houdende goedkeuring van het voorontwerp en de 
raming ter verbetering van de gemeentelijke rioleringen met een kostenraming riolering ten bedrage van € 
2.048.665,00 ( exclusief btw);

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

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07 februari 2011 houdende gunnen van de 
studieopdracht aan Antea Belgium NV, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen tegen bedrag van  € 
163.777,50 ( exclusief btw) waarbij het aandeel van de stad en Agentschap Wegen en Verkeer als volgt 
bepaald is:
-) Stad Oudenaarde : € 120.277,50 (exclusief btw);
-) Agentschap Wegen en Verkeer : € 43.500,00 (exclusief btw); 

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

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

Beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2021 houdende bekrachtigen van de collegebeslissing  van 14 
juni 2021;
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Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2022 houdende goedkeuren van de samenwerkings- 
overeenkomst voor gezamenlijke  opdrachten van werken tussen het Vlaams Gewest ( AWV) en de stad 
Oudenaarde met betrekking tot bovengenoemd project;

Beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022 houdende goedkeuren van het definitief ontwerp  met 
een raming ten bedrage  € 8.225.661,78 ( exclusief btw) meerbepaald :

Subsidieerbaar   
( 75 %)

Niet 
subsidieerbaar

  totaal

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

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

Totaal ( exclusief btw)  €  3.102.705,51  €   5.122.956,27   €  8.225.661,78

Beslissing van de Vlaamse Milieumaatschappij ( VMM ) van 13 mei 2022 houdende goedkeuring van het 
aanbestedingsdossier en voorlopig bepalen van het subsidieerbaar bedrag ( 75 %  subsidie riolering) op  
3.074.743,01 ( exclusief btw);

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07 november 2022 houdende met 
betrekking tot de bovengenoemde opdracht verlenen van goedkeuring aan het gunningsverslag van 
10 oktober 2022, opgesteld door Leidend Ambtenaar ing. Kristof Wieme ( Agentschap Wegen en 
Verkeer) met voorstel tot gunning aan Willemen Infra NV, Booiebos 4, 9031 Drongen-Gent ten bedrage 
van € 9.772.454,96 ( exclusief btw).

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het aanbestedingsdossier is op 25 april 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad en hieropvolgend aan de 
VMM overgemaakt met het oog op het verkrijgen van de subsidiering en de toelating tot aanbesteding.

Op 13 mei 2022 heeft de VMM goedkeuring gegeven aan het ingediende dossier en toelating verleend tot 
“ publicatie, gunning en uitvoering van de opdracht”.
Het subsidieerbaar bedrag ( 75 %)  is voorlopig bepaald op € 3.074.743,01 ( exclusief btw).

Overeenkomstig de tussen stad en AWV afgesloten samenwerkingsovereenkomst heeft AWV als 
aanbestedend bestuur de openbare procedure gevoerd. De offertes dienden AWV ten laatste op 
13 juli 2022 te bereiken.

De Leidend Ambtenaar, ing. Kristof Wieme (Agentschap Wegen en Verkeer)  heeft volgend op de 
ingediende offertes het gunningsverslag opgesteld op datum van 11 oktober 2022 en stelt  voor om de 
opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, rekening houdende met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding , zijnde NV Willemen Infra, Booiebos 4 te 9031 Drongen tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 9.772.454,96 exclusief btw of € 11.824.670,50 inclusief 21% btw;

Hierbij is de verdeling onder de betalende partijen als volgt: 

Subsidieerbaar   
( 75 %)

Niet 
subsidieerbaar

  totaal

Ten laste stad  (exclusief btw) €  5.710.356,26     € 1.985.427,79   € 7.695.784,05 

Ten laste AWV (exclusief btw)     € 289.533,19      € 1.787.137,72              €  2.076.670,91                       

Totaal ( exclusief btw)  €  5.999.889,45     € 3.772.565,51   €  9.772.454,96

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07 november 2022  goedkeuring verleend  
aan het bovengenoemd 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).
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Het gunningsbedrag met een stadsaandeel ten bedrage van € 7.695.784,05  ( exclusief btw) overschrijdt 
het door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2022 goedgekeurde ramingsbedrag van € 5.978.993,75 ( 
exclusief btw) met 28,71 % zodanig dat de collegebeslissing van 07 november 2022 dient bekrachtigd in 
de eerstvolgende gemeenteraad.  

Link met het meerjarenplan

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

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 951.183,81 ( 
inclusief btw) € 1.309.193,00

Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00
€ 2.834.900,00 ( 

exclusief btw – btw 
recupereerbaar  

€ 2.834.900,00

Boekjaar: 2024

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 951.183,81 ( 
inclusief btw) € 1.726.508,00

Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00
€ 2.030.364,00 ( 

exclusief btw – btw 
recupereerbaar)

€ 2.030.364,00

Boekjaar: 2025

Algemene rekening: 2240007 Wegenis – activa in aanbouw

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT-34 0200-00 € 500.000,00 ( 
inclusief btw) € 500.000,00

Algemene rekening: 2270007 Riolering – activa in aanbouw

ACT-34 0310-00
€ 845.092,26 ( 

exclusief btw – btw 
recupereerbaar)

€ 500.000,00
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De Financieel Directeur heeft een visum verleend op 03 november 2022 met nr  2022/11-62.                                    

Communicatie

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

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. 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.

Artikel 2. 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).

Artikel 3. De subsidie ( aandeel stad) wordt voorlopig bepaald op € 5.710.356,26 ( exclusief btw) x 75 % 
= € 4.282.767,19 ( exclusief btw).

Artikel 4. De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, 
meerjarenplanaanpassing 3, op het investeringsbudget van 2023 en volgende jaren, op jaarbudgetrekening  
ACT-34 0310 00 2270007  ( rioleringswerken – BTW recupereerbaar) en ACT-34 0200 00 2240007 ( 
wegeniswerken – btw niet recupereerbaar).

Artikel 5. Het saldo wat betreft 2025 met betrekking tot de jaarbudgetrekening  ACT-34 0310 00 2270007  
( rioleringswerken – BTW recupereerbaar) wordt voorzien bij meerjarenplanaanpassing 4.

Artikel 6. Deze beslissing en de bijhorende stukken worden overgemaakt aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij ( VMM) met het oog op het bepalen en vastleggen van de subsidie. 

Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde gunning. 

18. BIA - Aankoop strook grond Wannestraat - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40. 41 en 56 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en het schepencollege;

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3 en artikel 3/1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 
4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen door lokale besturen dd. 3 
mei 2019.
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Collegebeslissing dd. 11 april 2022 betreffende de principiële goedkeuring van de aankoop van dit 
perceel.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Met het oog op de ontsluiting van de achterzijde van woningen in de Heurnestraat, is in 2002 of 2003 
(vermoedelijk) door de stad ter hoogte van de Wannestraat een strook over een lengte van 35 meter 
geasfalteerd  als “dienstweg”. 
De kerkfabriek Sint-Eligius Eine gaf bij schrijven dd. 13 augustus 2002 te kennen geen gratis 
grondafstand te willen doen; de strook werd echter ook niet aangekocht dus de dienstweg lijkt aangelegd 
op een perceel landbouwgrond eigendom van de kerkfabriek.

1. In eerste instantie is het noodzakelijk voor het stadsbestuur om deze strook te verwerven. Los van 
de toekomstplannen, moet de huidige historisch gegroeide situatie juridisch geregulariseerd 
worden. De kerkfabriek heeft de stad hier ook expliciet toe verzocht. Dit kan door aankoop van 
een strook grond over de ganse breedte van het perceel; dit laat ook de mogelijkheid voor de stad 
open om de dienstweg na aankoop eventueel verder door te trekken, zoals gevraagd door een 
aantal aangelanden. 
Indien men opteert om niet tot aankoop over te gaan, moet de asfaltverharding worden verwijderd 
en het landbouwperceel in de oorspronkelijke staat hersteld. Aangezien de weg reeds ongeveer 
twintig jaar wordt gedoogd en al die tijd door de aangelanden werd gebruikt om toegang tot hun 
perceel te nemen (inclusief constructies zoals carports), zijn hevige reacties te verwachten. Gelet 
op het bovenstaande, adviseert de dienst om een strook over de gehele breedte van het perceel aan 
te kopen. Dit werd ook principieel goedgekeurd in de collegezitting dd. 11 april 2022.

2. Na aankoop zal de wenselijkheid van deze doortrekking verder worden onderzocht. De aanleg 
van wegenis op landbouwgrond is principieel mogelijk. Voor handelingen van algemeen belang 
met een beperkte ruimtelijke impact, zoals nominatief vermeld ook “de aanleg van gemeentelijke 
verkeerswegen met maximaal 2 rijstroken” kan over een lengte van maximaal 1 km worden 
afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften. Het algemeen belang wordt in deze 
verantwoord door het regulariseren van een onduidelijke toestand.
De huidige en eventueel toekomstige wegenis zou in elk geval worden onthard en (her)aangelegd 
in waterpasserende materialen zoals grasdallen. De pachters (dhr. en mevr. De Vooght) gaven 
reeds in 2003 toestemming om een stuk van het perceel te verharden. Vooralsnog verandert er 
voor hen na de aankoop door de stad niets; de eventuele latere doortrekking zou een erg beperkt 
verlies van oppervlakte betekenen en zal onderhevig zijn aan betaling van een navenante 
pachtverbrekingsvergoeding. 

In december 2021 werd door beëdigd landmeter-expert Noël Martens een schattingsverslag opgemaakt 
(in bijlage). De strook heeft een oppervlakte van 556,34 m2 en werd gewaardeerd op € 3.850,00.

Er werd een overeenkomst bereikt met de de kerkfabriek om de strook aan te kopen tegen het geschatte 
bedrag (€ 3.850). Het college van burgemeester en schepenen keurde deze overeenkomst in zitting van 11 
april 2022 principieel goed.

Via het kantoor van notaris Roseline Michels werd een ontwerp van koopakte opgesteld, dat hierbij ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd (daden van beschikking over onroerende goederen 
behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad).

Na goedkeuring kan de akte verleden worden. 

Link met het meerjarenplan

/

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2202 00 (wegzate - gemeenschapsgoederen)
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Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0200-00 € 3.850 € 36.098,00

* exclusief kosten (ten laste van de koper)

Communicatie

BIA communiceert met notaris en kerkfabriek.

Besluit

Met 18 stemmen voor (12 Open VLD: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, 
Sybille De Vos, Franka Bogaert, Nathalie De Smet, Bart Dossche, Julie Dossche, Murat Yurtay, 
Tineke Van hooland, Danny Lauweryns & Robbin De Vos; 6 CD&V: Lieven Cnudde, Christine 
Vandriessche, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Cindy Franssen & Mathieu Mas) 5 stemmen 
tegen (3 NVA: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke & Wim Dhont; 2 Vooruit: Dagmar Beernaert 
& André Vansteenbrugge;) en 7 onthoudingen (6 Groen: Steven Bettens, Eric Meirhaeghe, Maud 
Wybracke, Elisabeth Meuleman, Pieter Feys & Mathilde Haesaert; 1 Vlaams Belang: Vincent 
Thomaes)

Enige artikel. 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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 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;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41 , betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020 betreffende de goedkeuring van 
de gunning van de opdracht “Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer Oudenaarde” aan NV Aquafin, 
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar tegen het onderhandelde bedrag van € 1.051.400,00 ( exclusief btw ) dit 
voor een periode van 5 jaar te verlengen met 5 jaar;

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 houdende - in uitvoering van de 
door de stad met NV Aquafin afgesloten dienstenovereenkomst rioolbeheer -  goedkeuren van het gebruik 
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door de stad van het door NV Aquafin met aannemers afgesloten raamcontract voor uitvoering van 
afkoppelingswerken op privaat domein.

Besluit 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“ met volgende raming:
2022 : € 100.000,00 exclusief btw;
2023 : € 250.000,00 exclusief btw;
2024 : € 250.000,00 exclusief btw;
2025 : € 250.000,00 exclusief btw.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het schepencollege heeft in zitting van 14 april 2020  met NV Aquafin een “dienstverleningsovereen- 
komst rioolbeheer“ afgesloten dit voor een periode van 5 jaar, te verlengen met 5 jaar. 

In alle straten waar op het openbaar domein een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, geldt ook 
de verplichting bij private eigenaars om hun privaat rioleringsstelsel te scheiden, dwz. het hemelwater 
afkoppelen van het afvalwater (= afkoppelingen).

NV Aquafin neemt via bovengenoemd rioolbeheercontract de afkoppelingsstudies en de opvolging van de 
afkoppelingswerken op. 

Private eigenaars hebben steeds de keuze of ze – aan de hand van de afkoppelingsstudie – de werken op 
privaat domein zelf (laten) uitvoeren of zij dit door de aannemer - aangesteld door de stad - laten 
uitvoeren. In 95% van de gevallen wenst men hiervoor beroep te doen op de aannemer aangesteld door de 
stad. 

In het verleden werden de werken op privaat domein mee opgenomen in het aanbestedingsdossier van de 
betreffende weg- en rioleringswerken, voor uitvoering door de aannemer (of onderaannemer) die de 
werken op openbaar domein uitvoert. 
Werken op privaat domein zijn heel specifiek en vragen meer handmatig werk, hierdoor zet de aannemer 
zijn inschrijvingsprijzen voor dergelijke werken hoog. 
De kwaliteit van de uitvoering en de communicatie met de betrokkenen laat dikwijls te wensen over, 
aannemers die erkend zijn voor weg- en rioleringswerken op openbaar domein zijn meestal niet geschikt 
om ook werken op privaat domein uit te voeren (en omgekeerd). 

De overeenkomsten met de private eigenaars, met daarin een raming van de werken vervat worden 
meestal op voorhand gemaakt en dit op basis van ramingsprijzen omdat er nog geen aannemer aangesteld 
werd.
Dit leidt dikwijls tot grote frustratie bij private eigenaars, die bij de uitvoering van de werken moeten 
constateren dat de kostprijs van de werken op privaat domein ineens veel hoger ligt en boven het door de 
stad maximaal verleende subsidiebedrag van € 2.000,00 uitkomt.

Teneinde de kostprijs te drukken van de “afkoppelingen op privaat domein“ en de communicatie met 
bewoners/private eigenaars te verbeteren heeft het schepencollege in zitting van 10 mei 2021 beslist om 
gebruik te maken van het raamcontract dat NV Aquafin afsloot met verschillende aannemers specifiek 
voor afkoppelingswerken op privaat domein – dit via het rioolbeheercontract dat de stad afgesloten heeft 
met NV Aquafin. 
Niet alleen zijn de eenheidsprijzen een stuk lager, ook de communicatie met private eigenaars en 
bewoners zou moeten verbeteren.
De eenheidsprijzen liggen op voorhand vast en de afkoppelingsadviseur werkt steeds met dezelfde 
aannemers voor de opvolging van de uitvoering.

De betaling van deze afkoppelingswerken op privaat domein dient te gebeuren met investerings -
kredieten (jaarbudgetrekening 0310 00 2270007 - riolering – activa in aanbouw). 
Gezien de jaarlijkse kost van de “ afkoppelingen op privaat domein “ kan geraamd worden op € 
250.000,00 ( € 100.000,00 voor het jaar 2022 teneinde de binnengekomen facturen te kunnen verrekenen) 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te verlenen.
Het is aangewezen dat de goedkeuring van de  gemeenteraad geldt voor de periode waarop de 
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dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer met NV Aquafin loopt namelijk tot 2025. 

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplan 2020 – 2025;
Investeringsbudget 2022 tot en met 2025.
Gelijkblijvend beleid.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2270007 ( riolering activa in aanbouw)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0310 00
€ 100.000,00 exclusief btw 
btw ( rioleringswerken – btw – 
recupereerbare werken)

€ 218.521,19

Opmerkingen:

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2270007 ( riolering activa in aanbouw)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0310 00
€ 250.000, exclusief btw ( 
rioleringswerken – btw – 
recupereerbare werken)

€ 1.207.914,00

Opmerkingen:

Boekjaar: 2024

Algemene rekening: 2270007 ( riolering activa in aanbouw)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0310 00
€ 250.000,00 exclusief btw ( 
rioleringswerken – btw – 
recupereerbare werken)

€ 1.755.000,00

Opmerkingen:

Boekjaar: 2025

Algemene rekening: 2270007 ( riolering activa in aanbouw)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0310 00
€ 250.000,00 exclusief btw ( 
rioleringswerken – btw – 
recupereerbare werken) 

€ 1.640.000,00

Opmerkingen:

Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 09 november 2022 met nr 2022/11-66.       

Communicatie
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NV Aquafin

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. 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;
2025 :  € 250.000,00 exclusief btw.
Artikel 2. De in het artikel 1 geraamde  kosten worden verrekend in het meerjarenplan 2020 - 2025, 
Investeringsbudget van 2022 tot en met 2025  op jaarbudgetrekening  GBB-BIA 0310 00 2270007.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre er geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 % 
voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

20. BIA - Verkoop perceel grond Axelwalle - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

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

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 en 56, betreffende de 
bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen;

Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 betreffende de onderhandse verkoop van een perceel grond 
gelegen Axelwalle aan consoorten Ghysels.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De gemeenteraad verklaarde zich in zitting van 28 mei 2018 akkoord met de verkoop van een spie grond 
(openbaar domein – geel gearceerd op onderstaande afbeelding) palend aan het perceel 13 afdeling  
Mullem – Oudenaarde sectie A 567C gelegen Axelwalle aan de consoorten Ghysels.

Voor de realisatie van een nieuwe rooilijn, ingevolge een goedgekeurde verkaveling dd. 09/04/2018 
(Gemeentelijk dossiernummer: 45035/19740/V/01148/1), zou deze spie namelijk worden aangekocht 
door de verkavelaar zodat de strook grond deel zal uitmaken van de vier aldus gevormde bouwloten.



383

Intussen is de verkaveling in zijn geheel verkocht aan de naamloze vennootschap PROJECTS HBP, met 
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 72/1. Logisch zou dus zijn dat deze koper 
het perceel grond aan Axelwalle van de stad Oudenaarde overkoopt, i.p.v. de consoorten Ghysels.

Er werd een afbakeningsplan opgemaakt door studiebureel Martens waaruit blijkt dat het in geel 
aangeduid deel van het openbaar domein een oppervlakte heeft van 82,16 m²;

Aangezien het perceel onderdeel uitmaakt van het openbaar domein en openbaar domeingoederen in 
principe onvervreemdbaar zijn, moet de gemeenteraad zich ook uitspreken over de onttrekking aan het 
openbaar domein (‘desaffectatie’). Deze desaffectatie is gerechtvaardigd: de grond heeft weinig intrinsiek 
gebruiksnut voor de stad, inwoners of passanten en de nieuw ontstane eigendomssituatie is zowel op plan 
als in realiteit logischer. 

In 2018 werd een schattingsverslag opgemaakt door studiebureel Martens waaruit blijkt dat het te 
verkopen perceel stadseigendom een waarde heeft van € 10.270,00. Gezien de aanzienlijke prijsevoluties 
de laatste tijd, werd gevraagd het schattingsverslag te actualiseren. Deze geactualiseerde expertise gaat als 
bijlage en waardeert het perceel ondertussen op € 13.000,00, zijnde ongeveer € 159,00/m2.

Ter voltrekking van deze verkoop, zal door notarissen Van Innis en De Wever (Dorpsstraat 7, 9750 
Kruisem) een ontwerp van verkoopakte worden opgesteld volgens de bepalingen in dit besluit.

Link met het meerjarenplan

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 2200000 (onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen)
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Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIA 0050-00 € 13.000

Inkomsten. Ook de kosten zijn ten laste van de koper.

Communicatie

BIA staat in voor de communicatie.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: De gemeenteraad beslist het in artikel 2 bedoelde perceel aan het openbaar domein te 
onttrekken.

Artikel 2: 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 in bijlage toegevoegde afbakeningsplan.

Artikel 3: De inkomsten uit deze verkoop zullen in 2023 worden verrekend in MJPA 4 2020-2025 op 
budgetcode GBB-BIA 0050-00 2200000 (onbebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Mobiliteit - Trage wegenplan deel 2 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In 2018, meer bepaald bij beslissing van 26/02/2018 en 19/03/2018, besliste het college van burgemeester 
en schepenen om in te schrijven voor het project Opmaak Trage Wegenplan, dat gelanceerd werd door de 
Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). 
De stad Oudenaarde tekende toen in op Module 1 – Opmaak. Deze module 1 omvat volgende 
ondersteuning door RLVA:

- Inventarisatie door RLVA van de Trage Wegen op ons grondgebied met de hulp van vrijwilligers
- Organisatie publieke infovergadering omtrent inventarisatie
- Verzamelen evaluatie en input van de bevolking op basis van de inventarisatie
- Opmaak wenselijkheidskaart door een werkgroep
- Opmaak adviesnota, actieplan en definitief Trage Wegenplan door RLVA

Het Trage Wegenplan dient daarna finaal ter goedkeuring aan het schepencollege en de gemeenteraad 
voorgelegd te worden.

De financiële bijdrage van de stad in deze module 1 bedraagt € 1.500 per deelgebied. Oudenaarde werd 
opgedeeld in 5 deelgebieden, waarvan 2 deelgebieden, met name de deelgemeenten Eine, Mullem, 
Heurne en Nederename, Mater en Welden reeds werden geïnventariseerd in 2018.



385

Nu zijn de volgende 3 deelgebieden aan de beurt, met name de deelgemeenten Bevere, Oudenaarde 
(deelgebied 1); Leupegem, Melden (deelgebied 2) en Edelare, Ename en Volkegem (deelgebied 3).

In bijlage alvast de adviesnota’s voor deze 3 deelgebieden met ook een gekoppeld actieplan.

Eens het Trage Wegenplan voor een deelgebied is goedgekeurd, kan de stad aanspraak maken op 
subsidies van de provincie voor de uitvoering van het Trage Wegenplan:

- 60% subsidie met een maximum van € 4.000 voor signalisatie, kaarten en folders
- 40% subsidie vanaf €1.000 uitgaven, met een maximum van € 40.000 voor realisaties aan de 

bedding (geen onderhoud)
- 80% subsidies met een maximum van € 2.000 voor begeleidende kleine landschapselementen (bv 

boomgaarden, hagen, heggen, houtkanten)

ADVIES Mobiliteit Stad Oudenaarde:

Zie bijlages: Tragewegenplannen waarbij de acties zijn uitgelegd per trage weg.
Trage weg 45 en 46 in Melden is nog in onderzoek ter afschaffing, trage weg 69 in Edelare is ook nog in 
onderzoek tot afschaffing.

Link met het meerjarenplan

ACT 26: De trage wegen herwaarderen

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 2240007 Renovatie Voetwegen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

ACT 26 26 0200-00 € 70.000,00 € 70.000

Opmerkingen:

2022 / 2023 / 2024 en 2025 is er telkens € 70.000 voorzien

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: 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.

Artikel 2: 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.
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Artikel 3: De stad staat in voor:

- het concreet meewerken aan de projecten die kaderen in de uitvoering van het tragewegenplan en 
het leveren van alle nodige info;

- de opmaak van een actieplan met timing voor uitvoering, indien dit nog niet gebeurd is ihkv de 
opmaak van het tragewegenplan;

- het betrekken van alle belanghebbenden in de gemeente bij het proces en de concrete uitwerking 
van een tragewegennetwerk op het terrein;

- het vermelden van de Provincie als partner in alle communicatie over dit project.

Artikel 4: De ondersteuner, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, staat in voor het bieden 
van 2 x 15 dagen ondersteuning. Hieronder kan vallen:

- de opmaak van een timing van de uitvoering en een financieringsplan i.v.m. de inrichting van 
trage wegen

- de onderhandelingen met eigenaars of aangelanden
- het afsluiten van beheers- en gebruiksovereenkomsten
- het leveren van inrichtingsontwerpen
- de uitwerking subsidieaanvragen

Artikel 5: De stad betrekt de Provincie bij de volgende processtappen (eventueel via de ondersteuner):

- startvergadering;
- voorstelling van de resultaten uit het begeleidingstraject van de uitvoering tragewegenplan (voor 

het college);
- inhuldiging van heraangelegde of nieuwe trage wegen (voor pers en publiek)

Artikel 6: De gemeente is principieel bereid voor de uitvoering van het tragewegenplan beroep te doen op 
de instrumenten die haar daarvoor door de Provincie worden aangereikt, i.c. de subsidiemogelijkheden 
voor de opmaak van een tragewegenkaart en voor de bewegwijzering van de trage wegen.

Artikel 7: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-
Vlaanderen en de ondersteuner.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2011;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op de goedkeuring in CBS dd. 07.11.2022;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Parkeerproblemen Koningsstraat:

Bewoners van de Koningsstraat klagen reeds 
geruime tijd het parkeerprobleem aan in hun straat. 
De beperkt voorradige parkeerplaatsen in de 
Koningsstraat worden steeds ingenomen door 
andere personen, die hier langdurig komen 
parkeren.

De Koningsstraat is een eenrichtingsstraat op 
wandelafstand van de markt van Oudenaarde.  In 
deze straat zijn er 14 parkeerplaatsen voorzien voor 
gewone personenwagens. Deze straat is momenteel 
niet onderworpen aan bepaalde 
parkeervoorwaarden. 

Parkeertellingen bevestigen deze meldingen van de bewoners. De parkeerdruk overdag, zowel in de week 
als tijdens het weekend, ligt zeer hoog.

De bewoners zijn dan ook vragende partij om hun straat mee te laten opnemen in de betalende zone, 
waarbij bewoners de mogelijkheid hebben om tegen betaling éen of twee bewonerskaarten aan te vragen.  

ADVIES dienst Mobiliteit

Parkeerdrukmetingen geven inderdaad een hoge parkeerdruk aan in de Koningsstraat. Het betreft hier 
dikwijls langparkeerders. Hierdoor kunnen bewoners van de straat niet altijd een parkeerplaats vinden 
dicht bij hun woning.  Om dit probleem tegen te gaan stelt de dienst mobiliteit voor om in een deel van 
Grachtschelde en de Koningsstraat het parkeerregeime blauwe zone in te voeren (zie plan). Het zou 



388

meteen ook het probleem van ‘wildparkeerders’ in Grachtschelde en Koningsstraat wat aan banden 
leggen. 

Bewoners van dit deel van Grachtschelde en de Koningsstraat kunnen maximaal twee bewonerskaarten 
per wooneenheid aanvragen. Deze bewonerskaarten zijn een jaar gelding en kosten respectievelijk € 0,00 
en € 74,40. Hiermee kunnen kaarthouders parkeren in hun straat.

De invoering van de blauwe zone wordt aangeduid met een Ze9a (met aanduiding parkeerschijf) en 
eenzelfde bord + onderbord herhaling bij het inrijden van Koningsstraat. In Grachtschelde, voorbij de 
kruising met de Koningsstraat en op het einde van de Koningsstraat wordt deze blauwe zone afgesloten 
met een eindbord blauwe zone. Bij het begin van de blauwe zone wordt er een onderbord geplaatst 
uitgezonderd bewonerskaart.

Langparkeerder worden hierdoor doorverwezen naar de verschillende gratis randparkings aanwezig in de 
stad. 

ADVIES Politiezone Vlaamse Ardennen:
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Akkoord met deze visie.

Het verkeersbord E9a dient evenwel vergezeld te zijn van het blauwe onderbord “uitgezonderd 
bewonerskaart”. 

Link met het meerjarenplan

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD‐6: We willen een vlot en veilig verkeer in de stad faciliteren en 
inzetten op duurzame mobiliteit

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 6150001 Aankoop klein materieel

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-BIU 0200-00 € 680 € 975,07

Opmerkingen: 6 verkeersborden + aanpassingen software parkeerplan Oudenaarde

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel.1. 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

Artikel 2. 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

Artikel 3. Dit besluit wordt van kracht op het ogenblik van zijn bekendmaking; 

Artikel 4. Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW van de Vlaamse 
overheid. 

Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de: 

- Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen 
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- Procureur des Konings te Oudenaarde 

- Hoofdcommissaris van Politie te Oudenaarde 

- Hoofdgriffier bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde 

- Hoofdgriffier bij de Politierechtbank te Oudenaarde.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus;

Gelet op het ministrieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 27 juni 2022 de jaarrekening 2021 
van Stad en OCMW Oudenaarde vastgesteld;

De jaarrekening 2021 van Stad en OCMW Oudenaarde werd goedgekeurd door de gouverneur op 18 
oktober 2022.

Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststelling, maar enkel tot enkele technische 
bemerkingen.   Met deze technische bemerkingen wordt rekening gehouden bij de opmaak van de 
jaarrekening 2022 en meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025.

Link met het meerjarenplan

De jaarrekeningcijfers 2021 worden geïntegreerd in meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025, die 
momenteel in opmaak is.

Budgettaire weerslag

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Besluit

Eenparig.

Enig artikel . De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de stad en het OCMW van Oudenaarde.
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24. FIN - Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Jaarrekening 2021 en begrotingswijziging 
1/2022 - Kennisgeving - Dotatie en verdeelsleutel 2023 - Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meerbepaald 
artikel 67 en 68;

Gelet op het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszone van 19 april 2014, artikel 
11;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40,41 en 339 t.e.m. 341;

Gelet op de beslissingen van de Zoneraad d.d. 27 oktober 2022, waarbij de jaarrekening 2021 werd 
vastgesteld en waarbij de begrotingswijziging 1/2022 en de begroting 2023 van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen en de verdeelsleutel voor het dienstjaar 2023 werden goedgekeurd;

Gelet op de kennisgeving d.d. 7 november 2022 van het ontwerp van de jaarrekening 2021, de 
begrotingswijziging 1/2022 en de begroting 2023 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen aan het 
Schepencollege;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Tijdens een infomoment op 13 oktober 2022 werden de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 1/2022 en 
begroting 2023 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen toegelicht aan de betrokken gemeenten; 

De jaarrekening 2021 van de zone voorziet in een nog te ontvangen investeringstoelage van de stad ten 
bedrage van 209.498,33 EUR.  De exploitatietoelage ten bedrage van 852.090,00 EUR werd reeds 
volledig afgerekend;

De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2022 van de zone is berekend op een 
verdeelsleutel van 18,8917% en blijft ongewijzigd in de begrotingswijziging 1/2022 van de zone.  Er is 
883.617,00 EUR als exploitatietoelage voorzien en 188.917,00 EUR als investeringstoelage;  

De tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2023 van de zone is berekend op basis 
van de verdeelsleutel van 18,8917 %.  Voor 2023 wordt de exploitatietoelage geraamd op 932.216,00 
EUR en de investeringstoelage op 403.574,00 EUR;

Link met het meerjarenplan

De in meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 voorziene toelagen aan de zone worden geactualiseerd in 
meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025, conform begrotingswijziging 1/2022 en begroting 2023 van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Budgettaire weerslag

Exploitatietoelage : GBB-FIN/0410-00/6494000

2022 : 883.617,00 EUR

2023 : 932.216,00  EUR

Investeringstoelage : GBB-FIN/0410-00/6640000

2022 : 188.917,00 EUR

2023 : 403.574,00 EUR

Communicatie
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Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
en aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De raad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen.

Artikel 2. 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 
verdeelsleutel van 18,8917% (aandeel Stad Oudenaarde).  De exploitatietoelage bedraagt 883.617,00 
EUR en de investeringstoelage bedraagt 188.917,00 EUR.

Artikel 3. 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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 24 november 2014 aangaande de retributie op het gebruik van lokalen en 
gronden door de stad ter beschikking gesteld.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 28 maart 2022 aangaande de vaststelling van de geactualiseerde tarieven 
voor het gebruik van de stadslokalen voor Cultuur.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 oktober 2022 met betrekking tot de 
rechtzetting van het tarief in het scholencomplex Leupegem voor een publieksactiviteit in een reeks.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

De tarieven voor het gebruik van stadslokalen voor Cultuur werden geactualiseerd in de gemeenteraad 
van 28 maart 2022.
Hierin werd echter een materiële fout vastgesteld.
Een publieksactiviteit in een reeks in het Scholencomplex in Leupegem, kost vanaf de 2de voorstelling de 
helft, dus 60,00 EUR in plaats van 80,00 EUR.
De dienst Cultuur stelt het volgende verbeterde tarief voor :

Lokaal Gebruik Prijs
Scholencomplex Publieksactiviteit 120,00 EUR

Publieksactiviteit in een reeks 
vanaf de 2de

60,00 EUR

Andere 30,00 EUR

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
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GBB – vrije tijd – Cultuur – Ondersteunende lokale culturele actoren : infrastructuur De Woeker & 
ontmoetingscentra

ACT-40 AP-15 – BD-8 : Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen OC Sint-Jozef

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7050001 opbrengen uit verhuur zalen en lokalen - ontmoetingscentra

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-CULT 0705-10 +/- 10.000,00 EUR 12.000,00 EUR

Communicatie

Financiële dienst zorgt voor de bekendmaking van het retributiereglement.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het verbeterde tarief voor het gebruik van het Scholencomplex 
Leupegem goed : 60,00 EUR vanaf de tweede publieksactiviteit in een reeks

Artikel 2.  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.

Artikel 3. 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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 waarin het college haar 
principiële goedkeuring verleent voor de organisatie van een kerstmarkt.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 oktober 2022 waarin het college haar 
goedkeuring verleent aangaande de praktische uitwerking van de kerstmarkt.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 november 2022 waarin het college 
het tarief bepaalt voor de gebruiksvergoeding voor de uitbating van een chalet op de kerstmarkt.
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Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Jaarlijkse betalen verenigingen en handelaars die een chalet uitbaten op de jaarlijkse kerstmarkt in het 
centrum een tegemoetkoming voor het gebruik van de chalets, kosten voor herstel en onderhoud van de 
chalets, gebruik verlichting en verbruik elektriciteit. Ook andere kramen die in het kader van de 
kerstmarkt een standplaats vragen, wordt dezelfde vergoeding aangerekend.

In bovenstaande besluiten en in de goedgekeurde afsprakennota werd reeds goedkeuring verleend voor 
het aanrekenen van een gebruiksvergoeding van 100,00 EUR per chalet, per weekend en per vereniging 
die een chalet uitbaat op de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum.

Link met het meerjarenplan

BD-8 : we bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk vrijetijdsaanbod
BD-9 : we bouwen de stad uit tot een aantrekkelijke stad voor bezoekers, handelaars en ondernemers

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7050999 andere huuropbrengsten

Actie Beleidsitem Bedrag Ontvangstkrediet

GBB-EVENEM 0710-00 3.000,00 EUR 0,00 EUR

Communicatie

De financiële dienst zorgt voor bekendmaking op de website van de stad en kennisgeving aan de 
toezichthoudende overheid.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Met ingang van 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.

Artikel 2. 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, …

Artikel 3. De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0710-00/7050999.

Artikel 4. 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

Motivering
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Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen;

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;

De gemeenteraadsbeslissingen dd. 4 november 2019 en 26 september 2022 betreffende de belasting op de 
inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het 
recyclagepark – Diftar;

De Gemeenteraadsbeslissing dd. 13 december 2021 betreffende de Intergemeentelijke inning huis-aan-
huisophaling restafval, ophalingen op afroep, recyclagepark;

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 november 2022 waarbij ze haar 
goedkeuring gaf voor aanpassing van het tarief voor de ophaling aan huis van restafval.

De financiële toestand van de stad;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Door de Raad van Bestuur van IVLA werd een kostprijsprognose gemaakt voor de huis-aan-huis-
inzameling van restafval voor 2023. Daaruit blijkt dat de all-in kostprijs (ledigen en verwerken + 
milieuheffing) voor het ledigen van een diftarcontainer in 2023 ongeveer 0,32 EUR/kg zal bedragen.

In Oudenaarde bedraagt de kostprijs voor de burger op heden 0,28 EUR/kg.

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ is het logisch deze prijsstijging door te rekenen aan de burger.

IVLA streeft naar een uniforme werkwijze en tarifering binnen het werkingsgebied.

De milieudienst adviseert om de prijswijziging zoals voorgesteld door te voeren omwille van :

- Het principe ‘de vervuiler betaalt’
- De financiële gevolgen voor de stad indien deze prijsstijging niet doorgerekend wordt
- Het ondersteunen van uniformiteit binnen het werkingsgebied van IVLA.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling : Fiscale aangelegenheden
Algemene rekening : 7332200 Diftar/ophaalronde

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 7332200 Diftar/ophaalronde

6135000 Uitgegeven afvalverwerking

 Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet 

GBB-MILIEU 0020-00 + 172.235,75 EUR

 

1.200.000,00 EUR

GBB-MILIEU 0300-00 1.844.000,00 EUR
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Communicatie

De financiële dienst zorgt voor bekendmaking op de website van de stad en kennisgeving aan de 
toezichthoudende overheid.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1: 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.

Artikel 2. Huisvuilophaling :

§1. Per ophaalpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld.

Eén 1100 liter container wordt enkel gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen, 
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op hun verzoek.

§2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt samengesteld :

 Per aanbieding van de container :

 40 liter container 0,15 EUR

 120 liter container 0,30 EUR

 240 liter container 0,60 EUR

 1100 liter container 2,93 EUR

 per kilogram aangeboden afval : 0,32 EUR

 Het aan te rekenen bedrag per belastingplichtige zal minstens 0,75 EUR per maand bedragen.

Artikel 3. Huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval via ondergrondse sorteerstraten :

§1. De belasting is verschuldigd door ieder aansluitpunt

§2. Aanbieden van afval :

- Voor private initiatieven kunnen ondergrondse containers toegestaan worden. Het type, de 
inplanting, … van dergelijke ondergrondse inzamelsystemen dient gevraagd te worden aan IVLA, 
zodat zij ook kunnen instaan voor de lediging. Er wordt gebruik gemaakt van toegangsbadges. De 
investeringskosten worden gedragen door de aanvrager en niet door IVLA of het 
gemeentebestuur. Er dient toelating gegeven te worden aan IVLA om het privaat terrein te 
betreden voor de lediging;

- Een publiek orgaan kan de initiatiefnemer zijn voor ondergrondse containers. Overleg met IVLA 
met betrekking tot het type, de inplanting, de kosten,… is noodzakelijk.

§3. Tarief :

Restafval :

Voor het gebruik van ondergrondse containers voor restafval wordt gewerkt volgens een schuifsysteem 
met een trommelinhoud van 30 liter en een trommelinhoud van 60 liter. Via een individueel 
badgesysteem wordt een prijs per aanbieding aangerekend.

30 liter schuif 60 liter schuif

Prijs per aanbieding 1,00 EUR 2,00 EUR
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Het aan te rekenen bedrag per belastingplichtige zal minstens 0,75 EUR per maand bedragen.

PMD :

Voor het gebruik van ondergrondse containers voor PMD wordt gewerkt volgens een schuifsysteem met 
een trommelinhoud van 30 liter. Via een individueel badgesysteem wordt een prijs per aanbieding 
aangerekend.

30 liter schuif

Prijs per aanbieding 0,0625 EUR

§4. Onder aansluitpunt wordt verstaan :

- Hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
- Hetzij een vereniging van 2 of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, 

gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven;
- Hetzij een natuurlijke of rechtspersoon die in hoofd- of bijberoep een nijverheids-, ambachts-, 

landbouw-, tuinbouw- en/of handelsbedrijf exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige 
basis verricht en/of een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of 
bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief elke zelfstandige helper.

Artikel 4: Huis-aan-huisophalingen op afroep :

- grofvuil : 30,00 euro per afroep (max. 3 m³)

- snoeihout : 15,00 euro per afroep (max. 3 m³)

Artikel 5: Brengen van afval naar het recyclagepark :

§1. Alle inwoners hebben toegang tot het recyclagepark met hun elektronische identiteitskaart of 
elektronisch verblijfsbewijs.

§2. Andere toegangsgerechtigden welke via de dienst Milieu een toelating hebben bekomen voor toegang 
tot het recyclagepark hebben toegang via een elektronische badge voor het aanvoeren van privaat 
huishoudelijk afval.

§3. Het tarief voor het gebruik van het recyclagepark wordt als volgt bepaald :

Grofvuil

Vanaf 1 beurt 
tot en met 16 
beurten

Vanaf 17 
beurten tot en 
met 24 beurten 
incl. grofvuil

Vanaf 25 tot en 
met 32 beurten 
incl. grofvuil

Vanaf 33 
beurten incl. 
grofvuil

Categorie 1 (= tot 0,50 
m³ afval = 0,5 beurt = 32 
gratis bezoeken

- voetgangers

- fietsers

- bromfietsers

2,50 euro 2,50 euro 3,75 euro 5,00 euro

Categorie 2 (= tot 1 m³ 
afval = 1 beurt = 16 
gratis bezoeken)

- voertuigen lager 
dan 1m85

5,00 euro 5,00 euro 7,50 euro 10,00 euro

Categorie 3 (= tot 2 m³ 
afval = 2 beurten = 8 

10,00 euro 10,00 euro 15,00 euro 20,00 euro
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gratis bezoeken)

- voertuigen hoger 
dan 1m85

- voertuigen lager 
dan 1m85 met 
aanhangwagen

Categorie 4 (= tot 4m³ 
afval = 4 beurten = 4 
gratis bezoeken)

- voertuigen hoger 
dan 1m85 en met 
aanhangwagen

- voertuigen met 
aanhangwagen 
hoger dan 1m85

20,00 euro 20,00 euro 30,00 euro 40,00 euro

§4. Onder grofvuil worden de containers voor grofvuil, houtafval en harde plastics verstaan.

§5. De categorie die van toepassing is, wordt bepaald via een automatisch meetsysteem tijdens de 
identificatie van de recyclageparkbezoeker.

§6. Misbreuken aangaande het gebruik van het recyclagepark kunnen beboet worden volgens de GAS-
reglementering.

§7. Voor toegangsgerechtigden welke in de loop van een belastingjaar recht gekregen hebben voor 
toegang tot het recyclagepark zullen de toegekende gratis beurten verrekend worden per trimester.

Artikel 6: De belasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil, huis-aan-huisophaling op afroep (grofvuil 
en snoeihout), het brengen van afval naar het recyclagepark en de gemengde fractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval :

a) De referentiepersoon van ieder gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister van de stad. De andere leden van ieder gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de belasting. Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk 
alleen leeft, hetzij een vereniging van twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden 
gebonden – gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

b) Als belastingplichtige wordt eveneens beschouwd :

Eenieder (fysiek persoon) die zich vrijwillig kenbaar heeft gemaakt, recht heeft op een Diftar-
container en/of toelating heeft verkregen bij de milieudienst voor gebruik van het recyclagepark 
(bijvoorbeeld tweede verblijvers, toekomstige inwoners die een woning kochten of huren, 
particulieren die huishoudelijk afval afvoeren voor niet mobiele personen… )

Artikel 7: §1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het kohier is samengesteld uit :

- De belasting voor de geregistreerde gewichten van het restafval dat aan huis wordt opgehaald

- De belasting voor de aanbieding van de container voor restafval

- Maandelijkse minimumbelasting voor de ophaling aan huis van restafval

- De belasting voor het ophalen aan huis van grofvuil en snoeihout

- De belasting voor het afval dat op het recyclagepark werd aangeboden

§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel 8: Door het college van burgemeester en schepenen worden personeelsleden van de gemeente 
aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in 
verband met de toepassing van dit belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben 
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 9: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn 
bezwaarschrift.

Artikel 10: Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen zijn van toepassing op 
dit belastingreglement.

Artikel 11: De ontvangsten zullen geboekt worden op 0020-00/7332200.

Artikel 12: De gemeenteraadsbeslissingen dd. 4 november 2019 en 26 september 2022 worden opgeheven 
bij het van kracht worden van huidige gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 13: 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.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing 
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en 
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde 
de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken 
moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er 
daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog 
voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...;



400

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
0640-00/7060801 : Elektriciteitsvoorziening – doorfacturatie nutsvoorzieningen

0650-00/7060801 : Gasvoorziening – doorfacturatie nutsvoorzieningen

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 7060801 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-FIN 0640-00 € 54.792,59

Boekjaar: 2023

Algemene rekening: 7060801 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

GBB-FIN 0650-00 € 18.818,24

Communicatie

Financiële dienst zorgt voor de bekendmaking van het retributiereglement.

Besluit

Eenparig.
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van 
de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen omvatten:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver-

deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het 
transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, 
brandstof;

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk vooraf-
gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als 
van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan 
wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de 
werkmaatschappij. 
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Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 
31 december 2025.

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende 
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, 
voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro.  
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde 
niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.
Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder-
houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onder-
houdswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven 
van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als 
zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het 
grondgebied van de stad/gemeente.
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG 
goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus. 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij 
vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de 
stad/gemeente. 
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.  
Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en 
bekendgemaakt.

BESTUUR PERSONEEL

29. Personeel - Besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van 
SOLVA aangaande “het leasen van fietsen voor personeelsleden” - Goedkeuring

Motivering

Toetreding tot de raamovereenkomst van SOLVA voor het leasen van fietsen voor personeelsleden.

Bevoegdheid/rechtsgrond

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 artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht.

het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden 
van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 houdende vaststelling van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur.

Het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 5 juli 2022 tot goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Raamovereenkomst voor het 
leasen van fietsen voor personeelsleden”, met name de openbare procedure.

Het besluit van de Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 tot gunning van de opdracht 
“Raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden”.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In het MAT werd de fietsmobiliteit besproken en de personeelsleden van de stad en ocmw Oudenaarde 
gaan dit jaar kunnen beslissen of ze willen gebruik maken van fietsmobiliteit. Dwz het leasen van een 
fiets bij een handelaar en type fiets naar keuze. Zij zullen hiervoor hun eindejaarstoelage (= brutobedrag 
inclusief de patronale kosten) kunnen inruilen, gedeeltelijk of volledig, dit is de vrije keuze van het 
personeelslid. De fietspolicy en addendum aan de arbeidsovereenkomst voor wie intekent wordt 
meegenomen in het nieuwe arbeidsreglement. De personeelsleden zullen in december een raming kunnen 
opmaken.

Enkel voor het deel van de fietsleasing diende nog een leverancier aangesteld te worden. De Raad van 
Bestuur van SOLVA verleende in zitting van 5 juli 2022 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming 
en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor 
personeelsleden”, met name de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd op 12 juli 2022 in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

De aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd op 7 juli 2022 op nationaal niveau.

Er werden 6 offertes ontvangen.

SOLVA stelde op 29 augustus 2022 het verslag van nazicht van de offertes op.

De Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 goedkeuring te verlenen aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 29 augustus 2022.

De Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 het verslag van nazicht van de offertes in 
bijlage integraal deel uit te laten maken van deze beslissing. 

De Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 de opdracht “Raamovereenkomst voor het 
leasen van fietsen voor personeelsleden” te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cyclis Bike Lease NV, Hendrik Van 
Veldekesingel 39A Bus 1.02 te 3500 Hasselt tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 
inschrijver.

De Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 de uitvoering te laten gebeuren 
overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.

De Raad van Bestuur besluit in zitting van 6 september 2022 de raamovereenkomst te laten openstellen 
voor alle leden van SOLVA en stelt de eenmalige administratieve bijdrage voor aansluiting tot de 
raamovereenkomst vast op 800 EUR.

In 2018 rondden 13 steden en gemeenten een ambitieus klimaatplan af onder de begeleiding van de 
provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. SOLVA wil als 
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intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 21 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen volop haar 
voorbeeldfunctie vervullen en stelde daarom ook een intern klimaatplan op. Binnen dit klimaatplan willen 
we werk maken van het verduurzamen van het woon-werkverkeer door bedrijfsfietsen aan te bieden aan 
de werknemers.

Bij uitbreiding wenst SOLVA de mogelijkheid om leasefietsen aan het gemeentepersoneel aan te bieden 
op te nemen als actie in de uitvoering van het klimaatplan voor de aangesloten steden en gemeenten. De 
ministerraad van 18 september 2020 behandelde de rechtspositieregeling van de lokale en provinciale 
besturen naar aanleiding van de coronapandemie. Dit besluit creëert ook de mogelijkheid voor lokale 
besturen om personeelsleden op vrijwillige basis vakantiedagen en/of een gedeelte of een geheel van hun 
vakantietoeslag en/of een gedeelte of een geheel van hun eindejaarstoelage te laten ruilen tegen voordelen 
ter bevordering van de fietsmobiliteit.

Het wordt aan de lokale besturen overgelaten om te bepalen welke maatregelen zij het meest geschikt 
achten. De invoering gebeurt echter steeds binnen de bepalingen van dit besluit en op basis van volgende 
premissen:

 De wilsautonomie van het personeelslid staat centraal. Dat betekent dat het personeelslid de 
volledige vrijheid heeft of hij al dan niet gebruik maakt van zijn keuzemogelijkheid en dat het 
personeelslid niet, expliciet of impliciet, kan gedwongen worden tot een keuze. Het personeelslid 
moet tevens de mogelijkheid hebben om zijn keuzemogelijkheid na een bepaalde periode 
(bijvoorbeeld jaarlijks) te evalueren en te wijzigen;

 De concrete uitwerking en toepassing van het project wordt overgelaten aan de lokale besturen. 
Het is aan de lokale besturen om de modaliteiten, vb. bij vroegtijdige beëindiging van de 
meerjarenovereenkomst, te regelen;

 De toepassing van het project mag geen optimalisatiemiddel zijn ten aanzien van de RSZ-
bijdragen of de fiscaliteit. De gewaarborgde keuzevrijheid maakt het tevens onmogelijk voor de 
werkgever om deze regeling te gebruiken om aan loonoptimalisatie te doen, vermits hij geen 
impact heeft op de keuzes die zijn personeelsleden maken. Hetzelfde geldt voor de 
bedrijfsvoorheffing;

 Het project wordt ingevoerd met respect voor de hiërarchie van de rechtsbronnen en het opereert 
binnen de grenzen van de bestaande reglementering.

De vennoten van SOLVA wensen hun medewerkers aan te moedigen om meer gebruik te maken van 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals de fiets, in de eerste plaats voor het woon-werkverkeer, maar 
ook voor privé-verplaatsingen. Om de drempel voor de aankoop van een (elektrische) fiets te verlagen en 
de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te reduceren, wenst SOLVA een leasemaatschappij aan te 
stellen die fietslease volgens de principes van loonruil aanbiedt. Met dit initiatief stimuleren de 
aangesloten besturen de duurzame mobiliteit.

Het personeelslid kan kiezen welk merk en model zijn/haar voorkeur wegdraagt en op basis daarvan 
zijn/haar ideale fiets (en accessoires) samenstellen, aangevuld met eventuele opties zoals pechverhelping, 
verzekering en onderhoudsbudget, toegelaten binnen het kader (merken en fietsdealers) van de 
leasingmaatschappij.

SOLVA en haar vennoten beogen hierbij een voor hun kostenneutrale operatie uit te voeren, met een 
minimale administratieve last voor zowel haar eigen werking, de werking van haar vennoten als voor de 
werknemer die gebruik wenst te maken van het systeem van fietslease.

SOLVA en haar vennoten zijn eveneens bekommerd om het end-of-life verhaal van de fietsen en voorziet 
daarom de mogelijkheid om de fietsen aan te kopen door de werknemer of het bestuur aan de op dat 
moment geldende marktwaarde via een contractueel vastgelegde aankoopoptie op het einde van de 
leaseovereenkomst.

Onder de in deze bestek vermelde deelnemende vennoten van SOLVA worden ook hun onderlinge 
samenstellende entiteiten bedoeld, zodat deze raamovereenkomst zowel geldt voor het gemeentepersoneel 
als voor het OCMW-personeel, het personeel van de gemeentescholen, het personeel van de 
kinderopvang …

Het Lokaal Bestuur Oudenaarde wenst toe te treden tot de “Raamovereenkomst voor het leasen van 
fietsen voor personeelsleden”.
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Voor de aankoop van een fiets kan het personeelslid een keuze maken uit verschillende type fietsen en 
fietshandelaars. Dit hoeft niet aangekocht te worden bij een fietshandelaar in Oudenaarde, het 
personeelslid mag in heel België kijken wie aangesloten is voor fietslease. 

Voor Oudenaarde zijn er op dit ogenblik 7 fietshandelaars die fietsleasing aanbieden en aangesloten in het 
Cyclis-netwerk. Dit zijn:

- Fietshandel Velohuis    Steenbakkerstraat 1 Oudenaarde
- Lindor Fietsen              Nestor de Tierestraat 8/10 Oudenaarde
- Bike Republic               Westering 41 Oudenaarde
- Wheelpalace                 Ambachtstraat 6  Oudenaarde
- Asfra Flanders              Bergstraat 75 Oudenaarde
- Bike & Cycle Oud.        De Bruwaan 23 C Oudenaarde

In de buurt van Oudenaarde zijn dit:

- Fietsen Van de Putte    Wittelstraat 69   Zingem
     -    Fietsen Vanhoutte         Kortrijkstraat 5  Wortegem Petegem
     -    Sporthuis Nokere           Nokeredorpstraat 49  Nokere

Link met het meerjarenplan

/

Budgettaire weerslag

De uitgave van de personeelskost wordt verrekend op de algemene rekening GBB-PERSON/BI/groep 62 
waar de nodige kredieten voor de lonen voorzien en uitgesplitst zijn. 

De eenmalige kost, 800,00 euro wordt verrekend op GBB-PERSON/613 1 999 = 5 000,00 euro voorzien.

Communicatie

De personeelsdienst zorgt voor de communicatie naar de personeelsleden, naar SOLVA en naar Cyclis 
Bike Lease NV.

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. Voor leasen van fietsen voor personeelsleden wordt beroep gedaan op de raamovereenkomst 
van SOLVA.

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Er is een éénmalige kost van 800,00 euro.

OUDENAARDSE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN

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

Motivering
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Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds 
kunstonderwijs, domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans en latere wijzigingen en de 
desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992, betreffende de verdeling van 
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de 
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, na wijziging;

Gelet op de noodzaak om de prestaties van de personeelsleden (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te 
stellen;

Gelet op het syndicaal overleg op 14 november 2022;

Gelet op het overleg van de Bestuurscommissie op 16 november 2022;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het is jaarlijks nodig om de prestaties van de personeelsleden op PARCOUR vast te stellen. In bijlage de 
documenten van AGODI, alsook het overzicht van de aanwending van de lestijden.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod
Actie: AP-14: Gemengd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.

Budgettaire weerslag

Nihil

Communicatie

PARCOUR Oudenaarde

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. De wekelijkse prestaties van de personeelsleden op PARCOUR worden voor het schooljaar 
2022-2023 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.

Artikel 2. De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.

Artikel 3. De personeelsleden zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het 
Ministerie van Onderwijs.

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
hhttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12534
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
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KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het 
deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds 
kunstonderwijs, domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans en latere wijzigingen en de 
desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992, betreffende de verdeling van 
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de 
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, na wijziging;

Gelet op de onderwijsdecreten; 

Gelet op het gemeentedecreet, na wijziging; 

Gelet op de noodzaak om de prestaties van de personeelsleden (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te 
stellen;

Gelet op het syndicaal overleg op 14 november 2022;

Gelet op het overleg van de Bestuurscommissie op 16 november 2022.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Het is jaarlijks nodig om de prestaties van de personeelsleden van de KABK vast te stellen. In bijlage 
vindt u de documenten van AGODI, alsook het overzicht van de aanwending van de lestijden.

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling BD-8: We bouwen de stad verder uit tot een stad met een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod
Actie: AP-14: Gemengd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.

Budgettaire weerslag/

Communicatie

KABK Oudenaarde

Besluit

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15240
hhttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12534
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12657


407

Eenparig.

Artikel 1. De wekelijkse prestaties van de personeelsleden van de KABK worden voor het schooljaar 
2022-2023 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.

Artikel 2. De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.

Artikel 3. 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.

1. Raadslid Elisabeth Meuleman

1.1. Vraag 1: kinderopvanginitiatief het Bengeltje

Al van in 2011, meer dan tien jaar geleden, zijn er klachten over kinderopvang het Bengeltje in 
Oudenaarde. Een jaar geleden klopten 6 mensen, onder wie 4 ex – medewerkers aan bij onze politie. De 
klachten zoals we ze konden lezen in de kranten zijn eigenlijk bij te pijnlijk voor woorden. Er is sprake 
van kindjes die geslagen worden, opgesloten in een donker washok, water over hun hoofd gegoten 
krijgen, hun hoofdje in het toilet gestopt en doorgespoeld. Het politierapport spreekt van ernstige tekorten 
en trauma bij jonge kinderen. Toch duurde het nog een jaar voor die opvang de deuren moest sluiten. 
Meer nog, in 2020 kreeg deze opvang nog een uitbreiding om tot 32 kindjes op te vangen. Uiteraard ligt 
de politieke verantwoordelijkheid hiervoor vooral op Vlaams niveau : Vlaanderen is verantwoordelijk 
voor de vergunning en controle op kinderopvanginitiatieven. Toch heeft ook een stad of gemeente een 
belangrijke rol en verantwoordelijkheid, die recent nog is uitgebreid en versterkt. Op de website van 
VVSG  Adviesopdracht lokaal bestuur kinderopvang (vvsg.be) lezen we : Het lokaal bestuur (gemeente 
of OCMW) heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve 
gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente 
voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.Zo heeft het lokaal bestuur 
ook een adviesrol. Het lokaal bestuur geeft bijvoorbeeld advies aan Kind en Gezin over de uitbouw van 
kinderopvang en een organisator die groepsopvang wil opstarten moet advies vragen aan het lokaal 
bestuur.

Ik heb dan ook volgende vragen : 

1. Wanneer waren de eerste klachten over het Bengeltje bij het stadsbestuur bekend? Welke actie werd 
ondernomen? 

2. Bij aanvang van het politioneel onderzoek moet het stadsbestuur op de hoogte zijn geweest. Wat werd 
toen ondernomen? 

3. Werd advies gegeven met betrekking tot de vergunning/uitbreiding van de kinderopvang? Welke 
criteria werden gehanteerd? Werden die ondertussen aangepast? Zal ook pedagogische kwaliteit 
worden meegenomen? 

4. We lezen in een persbericht van de stad dat voor de meeste kinderen uit het Bengeltje en op de 
wachtlijst voor die opvang al elders plek werd gevonden. Uit reacties van ouders op het bericht 
moeten die hoera berichten misschien toch wat genuanceerd worden. Een ouder schrijft : ‘vaak is er 
slechts plaats voor 1 baby of peuter, doorgaans ook maar voor een beperkt aantal dagen per week, de 
stad schrapt gewoon kindjes van de lijst als ze één dag opvang hebben op 5.’ Soms gaat het ook om 
tijdelijke noodoplossingen, en soms ook in opvanginitiatieven die toch relatief ver van Oudenaarde 
liggen, zoals Nazareth. Welke plannen heeft de stad om voor meer kwalitatieve plaatsen te zorgen in 
onze stad? 

https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/kinderopvang-en-gezinsbeleid/lokaal-overleg-kinderopvang-1
https://youtu.be/WxcObnfM4ew
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De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

1.2. Vraag 2: rally en de veiligheidsaspecten 

Het trieste ongeval waarbij twee jonge mensen het leven lieten bij een autorally in de Condroz toen een 
rallypiloot van de weg af raakte en in het publiek belandde deed bij een aantal experts en journalisten toch 
wel wat vragen rijzen over de veiligheid van dergelijke evenementen. Elke organisatie moet, sinds een 
eerder dodelijk ongeval in 1995 in Ieper, een veiligheidsplan opmaken met zones waar toeschouwers wel 
of niet mogen staan. Ook in de Condroz was er zo’n plan, maar toch blijken toeschouwers zich daar niet 
altijd aan te houden. Rally’s zijn meestal ook evenementen waar drank rijkelijk vloeit. Dat is geen goede 
combinatie met een evenement dat risico’s inhoudt. Lokale stewards staan soms machteloos tegenover 
groepen mensen die aangeschoten en uitbundig zijn en zelfs de lokale politie is niet altijd bij machte om 
de zaak onder controle te krijgen. 

Vandaar mijn vragen : 

1. Waren er in Oudenaarde al problemen met toeschouwers die zich in gevaarlijke zones bevonden? 

2. Kunnen stewards bij ons de situatie steeds de baas? 

3. Wat met privétuinen die zich in gevaarlijke bochten bevinden? Kan daar ook een no go zone 
opgelegd worden? 

4. Kan de veiligheid in Oudenaarde gegarandeerd worden of zal het veiligheidsplan in het licht van de 
tragische gebeurtenis in de Condroz strenger tegen het licht worden gehouden?

De vraag wordt beantwoord door burgmeester Marnic De Meulemeester.

2. Raadslid Steven Bettens

2.1. Vraag 1: fietspad langs de Schelde

Van zodra de plannen voor de aanleg van het fietspad langs de Marlboroughlaan en de Eindrieskaai 
werden voorgesteld werd de opmerking gemaakt dat het fietspad langs de verkeerde kant van die straten 
lag.  Langs de Marlboroughlaan en de Eindrieskaai steekt dit fietspad 5 zijstraten én de toegangen tot heel 
wat garages voor auto’s over. Aan de kant van de Schelde is er niet één kruispunt.

Door deze beleidskeuze gebeurden al meerdere ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn.

Er zouden plannen zijn om het fietspad aan de veilige(re) kant van beide straten aan te leggen.

Vraag:

1. Welke initiateven nam de stad om het fietspad aan de andere kant van de Marlboroughlaan en de 
Eindrieskaai aan te leggen?

2. Wanneer zullen fietsers aan de andere kant van deze straten kunnen fietsen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

2.2. Vraag 2: fietsdiefstallen in onze stad

“Fietsdiefstal .... Ik kreeg net telefoon van de politie. Ze hebben de beelden van de fietsstalling aan het 
station Oudenaarde bekeken. Ik kon precies zeggen waar en wanneer de fiets stond. Ze konden echter 
niets zien, zeggen ze .... zelfs niet wanneer mijn zoon was toegekomen of wanneer de fiets verdwenen was. 
Ik vraag me dan echt af tot wat deze camera's dienen ?? Show?? Ik heb al gemaild naar de burgemeester 
en hij verwijst naar de korpschef die op zijn beurt verwijst naar de NMBS ... En dan is een mens 
verwonderd dat we zelf het roer in handen nemen. Ik zal daar eens mijn eigen camera zetten of mag dat 
ook al niet om mijn eigen fiets in het oog te houden? Kunnen we er samen niet iets aan doen?? 
Bijvoorbeeld een pasje gecombineerd met een treinabonnement opdat alleen diegenen die er moeten zijn 
toegang hebben? Zelfs toen mijn zoon op stap was naar de loketbediende met de gevonden betonschaar, 
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zelfs dat hebben ze niet gezien op de camerabeelden. Ik ben dat kotsmoe aan het worden. Wie kan me 
helpen???”

Bovenstaande getuigenis dateert van 11 november ll.  

(Diefstal)veilige en comfortabele fietsenstallingen in het algemeen en de problematiek van diefstallen aan 
het station in het bijzonder is een vaak terugkerend thema op de gemeenteraad.

“We willen Oudenaarde en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek. We mikken 
daarbij niet enkel op fietstoerisme, maar willen het fietsgebruik ook bij onze eigen inwoners zoveel 
mogelijk aanmoedigen. Daarvoor zullen we de fietsinfrastructuur optimaliseren met bijkomende 
fietspaden, comfortabele fietsstallingen, …” stond in het bestuursakkoord van net geen tien jaar geleden. 

“Beveiligde fietsstallingen, zeker aan het station, (..) worden uitgebreid want deze zijn belangrijk en 
nodig om het fietsverkeer te stimuleren,” lezen we letterlijk in het huidige bestuursakkoord.

Het problematisch aantal diefstallen is zeer waarschijnlijk een van de vaakst terugkerende thema’s op de 
gemeenteraad. Telkens wordt de uitdrukkelijke vraag gesteld om maatregelen tegen deze plaag te nemen. 
Hierbij werden onder andere voorstellen gedaan voor comfortabele en diefstalveilige fietsparkeerplaatsen 
aan het station, het zwembad, op en rond de markt, enz… Vorig jaar nog stelden we ook voor om met 
lokfietsen te gaan werken. 

Er zou voldoende geïnvesteerd worden in veilige fietsenstallingen, controles en onderzoek door de lokale 
politie moest het aantal diefstallen helpen terugdringen.  

Het is duidelijk dat de maatregelen die al gebeurd zijn niet volstaan. Het grote spandoek aan het station 
“Hey fietsendief, je bent gezien” is een kaakslag voor de mensen wiens fiets er gestolen wordt. De plaag 
blijft aanhouden, de ergernis bij de mensen neemt toe, de geloofwaardigheid is zoek.

De stad Oudenaarde investeerde de voorbije jaren heel wat in de aanleg van autoparkeerplaatsen. Op het 
al meermaals aangekondigde fietsenstallingenplan en de investering in veilige fietsparkeerplaatsen blijft 
het wachten. 

Vragen:

1. Wanneer zal de stad een krachtdadig en efficiënt beleid tegen fietsdiefstallen voeren? 
2. Op welke manieren zal men dit concreet doen?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid Mathilde Haesaert

3.1. Voorstel 1: Oudenaarde kindvriendelijke stad

Op maandag 14 november werden de nieuwe labels voor kindvriendelijke steden of gemeenten uitgereikt 
in het bijzijn van de Kinderrechtencommissaris en Minister Benjamin Dalle. 17 steden en gemeenten 
behaalden in 2022 het label, dit bovenop een heel aantal steden en gemeenten die het label al eerder 
behaalden. De kleinste gemeente die het label vanaf nu voor 6 jaar mag dragen is onze buurgemeente 
Wortegem-Petegem. Op de website van de VRT lezen we de fiere reactie van hun jeugdconsulent : 
Wortegem-Petegem krijgt label kindvriendelijke gemeente | VRT NWS: nieuws De thema’s waar 
Wortegem-Petegem op inzet : veilige verkeersverbindingen voor kinderen of kindvriendelijke publieke 
ruimte zijn ook voor Oudenaarde relevante thema’s. Op de website Home - Kindvriendelijke steden & 
gemeente (kindvriendelijkestedenengemeenten.be) kunnen nog tal van andere best practices gevonden 
worden. Rode draad is telkens : betrokkenheid en participatie van kinderen en jongeren en samenwerking 
over beleidsdomeinen heen. 

Voorstel :

het stadsbestuur zet zich in om bij de volgende ronde, in 2024, ook in Oudenaarde het label 
kindvriendelijke gemeente te behalen. Daartoe wordt nu een voorbereidend traject opgezet en uitgerold. 

De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/11/14/wortegem-petegem-krijgt-label-kindvriendelijke-gemeente/
https://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
https://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home
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4. Raadslid Maud Wybracke

4.1. Voorstel 1: tourdag

Dit jaar werd ik 25 jaar. Ik ben niet op zoek naar felicitaties, maar naar informatie. 

De individuele zoektocht naar informatie in onze hedendaagse maatschappij, het vinden van uitleg over 
mijn rechten en plichten bij sancties, weten wat er fysiek ingediend moet worden van formulieren en wat 
online kan, het uitvinden welke instantie voor wat instaat en hoe ik mijn belastingbrief invul zijn een 
hemeltergende bezigheid van dit levensjaar geweest. Zo frequent hoor ik om mij heen dezelfde 
moeilijkheden van leeftijdsgenoten, zo vaak het vervallen in reddeloosheid en uitputting.

Laat onze stad hierop inzetten en onze inwoners rond de cruciale leeftijd van zelfstandigheid sterken in 
onze maatschappij, ze informeren en klaarstomen op het burgerschap hier. Waar onderwijs geen 
praktische vaardigheden voor de administratieve rompslomp ons aanleert en de kennis van familie te kort 
schiet door steeds verdere professionalisering en individualisering van bevoegdheden, vraag ik jullie ons 
overzicht te bieden. Laat lokale overheden overzicht bieden waar er geen meer is.

Toon ons waar we terecht kunnen.

Voorstel:

De stad organiseert samen met al haar instanties een geleide tourdag voor al haar jongvolwassen en 
nieuwe inwoners.

De stad nodigt jaarlijks al haar adolescente inwoners (of men kiest een groep tussen 18 en 25 jaar ) en 
nieuwe inwoners op een dag uit voor een geleid bezoek aan alle diensten, instellingen en instituten die 
benodigd zijn voor de opbouw van een zelfstandig leven. Hierbij krijgt men uitleg over de werking van de 
dienst en worden de adolescenten op een praktiserende manier geïnformeerd over het praktische reilen en 
zeilen als burger. De belangrijkste rechten en plichten als burger en inwoner van Oudenaarde worden 
hierbij meegedeeld en gebundeld in een over alle individuele bevoegdheden heen gebundelde interactieve 
infodag.

Het administratief centrum, het OCMW, de politie, het ziekenhuis, de belastingsdienst, de VDAB, het 
JAC, de RVA, ziekenfondsen, vakbonden e.d., tonen waar ze gevestigd zijn en voor welke vragen je bij 
welke dienst terecht kan. Hierbij worden in de toekomst alle burgers stelselmatig geïnformeerd en 
betrokken bij deze instellingen, verlicht men werkdruk op personeel door verkeerdelijk geconsulteerde 
diensten en neemt hopelijk de reddeloosheid en frustratie bij het administratief kluwen der Belgisch 
grondgebied wat af. 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

5. Raadslid Kathy De Rycke

5.1. Voorstel 1: plastic dopjes

In de maand november ontvingen alle inwoners van het IVLA-werkingsgebied de afvalkrant 
(https://www.ivla.be/swfiles/files/Afvalkrant_web.pdf).  Daarin staat traditioneel vermeld hoe je moet 
sorteren.  Er staat dat de doppen van plastic drinkflessen in de PMD-zak horen.  Dat klopt wel, maar je 
kan met die doppen ook terecht bij bijvoorbeeld Heuvelheem of deelnemen aan de dopjesactie van het 
Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG).  Hiermee worden de doppen evengoed op een correcte 
manier verwerkt en steun je tegelijk een waardevol initiatief.

Voorstel:

1. Aan IVLA wordt gevraagd om voortaan in de afvalkrant, op de afvalkalender en website te 
vermelden dat je met dergelijke dopjes ook terecht kan bij Heuvelheem of BCG.

2. Op het recyclagepark wordt een inzamelpunt voorzien voor plastic dopjes.
3. Binnen de stadsdiensten wordt de mogelijkheid voorzien om plastic dopjes apart te verzamelen.  Deze 

worden samen met de dopjes uit punt 2 bezorgd aan Heuvelheem, BCG of eventuele andere non-
profitorganisaties.

https://www.ivla.be/swfiles/files/Afvalkrant_web.pdf


411

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

5.2. Voorstel 2: koopzondagen

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode worden traditioneel koopzondagen georganiseerd.  De 
handelaars zetten dan hun beste beentje voor om klanten te ontvangen, niet alleen uit Oudenaarde maar 
ook ver daarbuiten.  Om zeker op die dagen de klanten in optimale omstandigheden te ontvangen voorzag 
de stad in het verleden animatie in de straten, van kerstmuziek tot betoverende winterfiguren.  Toch 
hielden verschillende klanten -meestal van buiten de stad- vaak een nare ervaring over aan hun bezoek 
aan Oudenaarde omdat ze argeloos door het ‘boetestraatje’ waren gereden.  Dit is uiteraard nefast voor de 
beeldvorming over Oudenaarde als winkelstad.  Verschillende handelaars uit het centrum zijn vragende 
partij om de knip op Markt op zijn minst tijdens de koopzondagen op te heffen.

Voorstel:

1. Tijdens de koopzondagen wordt de knip op de Markt opgeheven.

De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

6. Raadslid Wim Dhont

6.1. Vraag 1: parkeren tijdens de Kerstmarkt

Uit de opstelling van de Kerstmarkt blijkt dat de ‘kottekes’ op de parking van de Markt komen te staan. 

Vraag:

1. Klopt dit en wil dit zeggen dat er geen parkeergelegenheid meer is op de Markt gedurende de 3 
weken Kerstmarkt? 

2. Is dit besproken met de handelaars en gaan ze ermee akkoord?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

6.2. Vraag 2: hygiëne in de zwem.com

De laatste tijd komen er veel opmerkingen over de mindere hygiëne in het zwembad. Er is veel haar en er 
zijn veel pleisters te vinden rond het zwembad, er zijn bruine randen op de glijbaan, kleedkamers zijn 
dikwijls niet proper. Alles ziet er ook al wat verouderd en afgeleefd uit, wat men niet zou verwachten van 
een zwembad van slechts vijf jaar oud. Dit komt de aantrekkelijkheid en dus het bezoekersaantal niet ten 
goede.

Vraag:

1. Is SportOase aan het besparen op onderhoud van het zwembad?

2. Kan dit aangepakt en verbeterd worden?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

7. Raadslid André Vansteenbrugge

7.1. Vraag 1: maatregelen energie en klimaat

Onlangs heeft Stad Oudenaarde het lokaal Energie- en klimaatplan ondertekend. Bedoeling hiervan is om 
de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen. 
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Intussen stellen we vast dat op verscheidene plaatsen in de stad heel wat nieuwe woongelegenheden 
worden gepland en/of opgetrokken. Daarnaast is het aantal gezinnen in het voorbije decennium al 
aanzienlijk toegenomen. Zie o.a. 

“Tussen 2010 en 2020 kwamen er 1.476 gezinnen bij in Oudenaarde, wat het totaal aantal gezinnen op 
14.043 brengt. Opvallend is ook de toename van het aantal alleenwonenden. Momenteel zijn dat er 4.723, 
of 1.086 meer dan in 2010.” (Bron: Het Nieuwsblad 1/02/2022)

Vraag:

Hoe wil het Bestuur deze problematiek – een duidelijke toename van het aantal gezinnen met de daarmee 
gepaarde stijging van de CO2-emissies én de ambitie om tegen 2030 een dàling van die CO2-emissies te 
realiseren – oplossen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

8. Raadslid Dagmar Beernaert

8.1. 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. 

Het regent hierover klachten. Iedereen die geld uit de muur wil halen moet naar het nieuwe cashpunt in de 
Nederstraat. De meest gehoorde klachten die ons bereiken: spreiding automaten, slecht bereik, niet 
toegankelijk, defecte automaten, hygiëne, onveiligheidsgevoel, beperkte openingsuren, je kan geen kleine 
bedragen afhalen, beperkte dienstverlening, minimaal aanbod, lange wachtrijen, te weinig automaten, 
spreiding automaten.

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. 

Vorige gemeenteraad werd beslist om contact op te nemen met Batopin. Dit had evenwel niet het 
gewenste effect. Batopin verzekerde werk te maken van de hygiëne door het plaatsen van een vuilbakje, 
er werd beslist om ism Stad Oudenaarde een hellend vlak en deurpomp aan te leggen zodat het pand 
toegankelijk zou worden voor mensen in een rolstoel. Het engagement om een bijkomende locatie te 
zoeken lijkt niet bijster groot. Batopin geeft aan dat één neutraal cashpunt moet volstaan voor alle 
cashverrichtingen in een stad als Oudenaarde.

Ook in andere gemeenten vindt eenzelfde discussie plaats. Vooruit Oudenaarde is ervan overtuigd dat we 
moeten blijven druk zetten op de grootbanken. Dit mag niet koelen zonder blazen. Vooruit stelt voor om 
kamerbreed een signaal te geven en een gezamenlijk schrijven te richten aan Batopin en daarbij ook steun 
te zoeken bij omliggende gemeenten.

Daarbij volgende vragen:

1. Hoe verliep het overleg met Batopin?
2. Op welke termijn zal het pand rolstoeltoegankelijk gemaakt worden?

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.

De vraag wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.
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8.2. Vraag 1: personeelsbeleid Aurora A.V.

Enkele dagen terug viel een persbericht in de mailbox van VSOA lokale en regionale besturen. In dat 
persbericht verwijt de vakbond de stad onbehoorlijk bestuur. In het A.Z. Oudenaarde werken nog heel 
wat statutaire personeelsleden uit de tijd van het Auroraziekenhuis A.V. Voor deze werknemers is het 
toenmalige Aurora A.V.-bestuur nog steeds de juridische werkgever. Dit betekent dat de regels uit de 
openbare sector nog steeds van toepassing zijn op hen. Die regels liggen vast in een rechtspositieregeling 
(RPR). Een RPR wijst op de plichten, maar ook op de rechten van de werknemers. Wijzigingen hieraan 
dienen steeds te worden onderhandeld met de vakbonden van de openbare diensten. 

Aurora A.V. en de stad Oudenaarde negeren de vakbonden m.b.t. het Aurora A.V.-personeel.  Dit heeft 
als gevolg dat bovengenoemd personeel niet altijd weet waar het recht op heeft. Bovendien worden er 
over hen beslissingen genomen door organen die geen bevoegdheid hebben om over deze personeelsleden 
te beslissen.

Daarom volgende vragen:

1. Volgens de vakbonden werden op het overleg van eind juni afspraken gemaakt mbt het personeel. 
Deze afspraken zouden niet worden nageleefd? Wat is de stand van zaken? Over welke concrete 
afspraken ging het? Waarom werden deze niet nageleefd?

2. Was er ondertussen al nieuw overleg?
3. Wat zal het stadsbestuur ondernemen om zicht in regel te stellen naar de personeelsleden toe?

De vraag wordt later beantwoord na de OCMW-raad met bijkomende vraag 1.1 van raadslid Steven 
Bettens.

9. Raadslid Vincent Thomaes

9.1. Vraag 1: snelheidsbeperkende maatregelen Katteberg (N441)

Op 2 februari 2022 tijdens het overleg van bewoners van de Katteberg met AWV en het stadsbestuur 
werd afgesproken dat de stad een proefproject zou opstarten waarbij de tijdelijke tonnagebeperking ook 
verder geëvalueerd zou worden gedurende 3 maanden. Het Agentschap Wegen en Verkeer  (AWV) heeft 
enige tijd geleden contact opgenomen met de burgemeester die de actiepunten intern zou opnemen.

Verder werd er afgesproken dat de stad zou beslissen of de huidige snelheid 70 km/u op de helling van de 
Katteberg zou behouden worden of verlaagd naar 50 km/u. De huidige snelheidslimiet blijft dus behouden 
zolang AWV geen goedgekeurd aanvullend besluit ontvangt. Indien de stad een aanvullend reglement 
goedkeurt om 50 km/u in te voeren zullen de 50 km/u borden geplaatst worden. En verder kan AWV 
ingaan op de suggestie om een tonageverbod langs de N441 Katteberg aan te kondigen op de N46 naar 
analogie van de N8.

Vragen:

1. Wanneer gaat het stadsbestuur het definitieve reglement inzake tonnage- en snelheidsbeperking 
goedkeuren ?

2. Wanneer zal het beloofde rood-groen snelheidsindicatorbord geplaatst worden ter hoogte van de 
eerste huizen in de dalende richting?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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De vergadering wordt geheven om 22.01 uur.

Goedgekeurd in zitting van 19 december 2022.

algemeen directeur, voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


