
Oudenaarde, 25 januari 2023

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende 
voorstellen/vragen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag, 30 januari 2023 
worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad houdende:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen 
aan de agenda toevoegen. 
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van 
beslissing en een toelichtende nota. 
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een 
voorstel van beslissing en toelichtende nota. 
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de 
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

voorzitter, 

Lieven Cnudde

1. Raadslid Murat Yurtay

1.1. Vraag 1: chinese Big Brother in openbare ruimtes in Oudenaarde

Op de gemeenteraad van 31 januari 2022 stelde ik de vraag omtrent  het gevaar van camera’s die in onze 
stad geïnstalleerd zijn van Chinese makelij. Een belangrijk aspect rond dit onderwerp is voor mij en nu 
nog altijd  het ethisch gegeven, naar de oorsprong waar deze camera’s en door wie deze vervaardigd en 
geproduceerd worden.

Chinese fabrikanten van camera’s  die verbonden zijn met het Chinese regime en zelfs actief zouden 
meehelpen aan de onderdrukking van de Oeigoerse gemeenschap moeten verbannen en verboden worden 
voor onze veiligheid!

Vraag: 

1. Hebben onze bevoegde diensten hun werk ervan  gemaakt om met deze ondertussen wereldwijd 
algemeen gekende problematiek omtrent camera’s te bestuderen of ingegrepen waar nodig?

2. Zijn deze openbare ruimtes nu meer beveiligd? 



2. Raadslid Elisabeth Meuleman

2.1. Voorstel 1: toekennen feestcheques viering van vrijheid, vrede en verdraagzaamheid op 8 mei 
(V-day)

Tot 1983 was 8 mei een officiële feestdag in ons land. Op 8 mei 1945 werd immers bekend dat Nazi-
Duitsland zich had overgegeven en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Vandaag 
is het meer dan ooit nodig om die historische dag te herdenken, zeker nu Europa opnieuw geconfronteerd 
wordt met een oorlog op zijn grondgebied, en met haat, militaire agressie en fake news bij opbod. 77 jaar 
later is de opmars van extreemrechts wereldwijd en ook in Europa een teken aan de wand: opkomen voor 
vrede en verdraagzaamheid en het vieren van onze vrijheid blijft meer dan ooit nodig. De 8 mei coalitie, 
een samenwerkingsverband van middenveldorganisaties en personen uit de academische en culturele 
sector willen van 8 mei terug een officiële feestdag maken. Ons voorstel is om als stad niet te wachten tot 
een eventuele herinvoering van 8 mei als een officiële feestdag, maar zelf al initiatief te nemen om de 
gevolgen van fascisme te herdenken en vrijheid, vrede en verdraagzaamheid te vieren.

Daarom volgend voorstel:

Oudenaarde viert een 8-mei feestcheque in. Verenigingen of burgers die een feestelijk evenement willen 
organiseren ter herdenking van V-day, en ter ere van onze vrijheid, vrede en verdraagzaamheid kunnen 
hier aanspraak op maken. De stad werkt een reglement uit zodat hier nog dit jaar gebruik van kan 
gemaakt worden.

2.2. Voorstel 2: instappen in het brooddoosnodig project van vzw Enchanté

Kinderen die met een lege maag op school zitten komen nauwelijks tot leren. De stad Oudenaarde nam al 
initiatief om voor kinderen met een OK-pas een één euro maaltijd te voorzien op school. Dit is een heel 
mooi initiatief dat zelfs al een pluim kreeg in rapporten van de kinderrechtencommissaris. Een goed zaak 
dus, maar daarmee zijn de problemen in Oudenaardse scholen niet opgelost. Een deel van de kinderen in 
Oudenaardse scholen – in het Buitengewoon Onderwijs zelfs een heel groot deel – zijn niet uit 
Oudenaarde afkomstig. Uiteraard doen scholen er alles aan om ook die kinderen te helpen en laten zij hen 
niet met honger op de schoolbanken zitten. Dat gaat echter vaak ten koste van de werkingsmiddelen van 
de school, want het aantal onbetaalde facturen stijgt. Het gaat ook niet alleen om een middagmaal. Ook 
een ontbijt of gezonde snack kan veel betekenen.

Het brooddoosnodig project kan hierbij helpen. Het project kan samen met de 1 euro maaltijden voor 
Oudenaardse OK-passers zorgen dat geen enkel kind op geen enkel moment met honger op school zit.

Voorstel:

het stadsbestuur stapt mee in het brooddoosnodig project van vzw Enchanté om zo het probleem van 
honger op school aan te pakken voor alle kinderen.

3. Raadslid Steven Bettens

3.1. Vraag 1: Oudenaardse ontmoetingscentra

In de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2022 
lezen we dat recent door de afdeling ruimte “een overlegronde met de beheerders van de Oudenaardse 
ontmoetingscentra georganiseerd” werd.  

“Het uitgangspunt is dat het belang van gemeenschapsvorming en de waarde van een 
vrijwilligerswerking in de verschillende deelgemeentes de dag van vandaag nauwelijks kan worden 
overschat.

De stad wenst de ontmoetingscentra dan ook te ondersteunen maar dit wel op een realistische manier 
binnen de huidige uitdagende financiële context.”

Verder lezen we ook dat de stad aanzienlijke bedragen in de infrastructuur investeert. “Dit is enkel te 
verantwoorden (algemeen nut) indien er op regelmatige basis activiteiten worden georganiseerd. 
Daarom zou voortaan een verantwoording van de werking worden opgevraagd (bijvoorbeeld een soort 



jaarverslag, of overzichtskalender). Dit kan worden gekoppeld aan een jaarlijks overlegmoment om de 
communicatielijnen open te houden en de vinger aan de pols te houden bij de beheerders.

Ook financieel mag transparantie worden verwacht: de vzw’s halen inkomsten uit het beheer van 
stadseigendom. Wat gebeurt daar mee? Daarom zal ook de jaarrekening worden opgevraagd.” 

Voor wat hoort wat.

Uit de notulen van 5 december 2022 blijkt dat één en slechts één beheerder – die van de pastorie in 
Welden - een activiteitenoverzicht heeft bezorgd. En dat overzicht is “problematisch”:

- “het gebruik met politieke doeleinden -net zoals in elk OC in Oudenaarde- is verboden”
- “Volgens hetzelfde artikel zijn ook commerciële doeleinden verboden; quasi de helft van de opgegeven 

activiteiten zijn echter familiefeesten.”
- KBO Welden gebruikt twee lokalen wat onderverhuring zou betekenen

“Naast de voormalige pastorie zijn er in Welden nog twee gebouwen die eigendom zijn van de stad en die 
kunnen gebruikt worden door de gemeenschap. De huidige overeenkomst met vzw Ruhuna eindigt eind dit 
jaar.”

Twintig jaar lang hebben vrijwilligers van en voor de vzw gratis infrastructuurwerken uitgevoerd, werken 
die het gebouw en daaruit volgend de gebruikers van het gebouw ten goede kwamen. 

Het stadsbestuur weet dat de aanpalende KBO-school lokalen tegen gebruikersvergoeding gebruikt. Elke 
politieke partij vertegenwoordigd in de Oudenaardse gemeenteraad organiseerde activiteiten in een 
Oudenaards ontmoetingscentrum. 

Het heeft er alle schijn van dat een stok gezocht wordt om een hond mee te slaan. 

Vragen:

1. Welke plannen heeft de stad met de oude pastorie van Welden?
2. Passen eventuele plannen binnen een groter kader? Wil de stad het aantal ontmoetingscentra 

verminderen? Indien wel, wat zijn de plannen met de gebouwen die niet langer gebruikt zullen 
worden? 

3. Waarom mogen politieke partijen geen gebruik maken van ontmoetingscentra? 
4. De stad plant energiescans van de ontmoetingscentra als een eerste stap om het energieverbruik 

omlaag te krijgen. Wil de stad – mede in uitvoering van het goedgekeurde hemelwaterplan – ook 
nagaan welke ontmoetingscentra vandaag nog geen hemelwaterputten hebben en een plan 
uitwerken om hergebruik van hemelwater in ontmoetingscentra maximaal mogelijk te maken? 

4. Raadslid Eric Meirhaeghe

4.1. Vraag 1: engagement van Oudenaarde als Solidaire Gemeente

Onze stad draagt door het inrichten van het Lokaal Opvang Initiatief zijn steentje bij tot de opvangcrisis: 
men zorgt voor materiële opvang (onderdak, voeding, medische verzorging en begeleiding) en voor 
financiële en administratieve steun.

Het Netwerk van Solidaire Steden en Gemeenten biedt steden echter de mogelijkheid hun werking nog 
verder uit te bouwen. 

Zodra een gemeente of stad zich engageert als Solidaire Gemeente, treedt men toe tot het Lerend 
Netwerk. 

Onder begeleiding van de organiserende partners (11.11.11, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas 
International, Amnesty International en Beweging.net) én met de steun en expertise van VVSG worden 
hier ideeën en manieren van aanpak voor opvang en begeleiding met elkaar uitgewisseld, zodat elke 
gemeente kan bijleren.

Zo kan men bijvoorbeeld nagaan:

- hoe men inwoners kan aanmoedigen om voogd of pleegouder te worden van niet begeleide

   minderjarige vluchtelingen 



- welke initiatieven men kan nemen om mensen op de vlucht te betrekken in het 

   verenigingsleven,

- hoe men een buddywerking kan opzetten waarbij inwoners gekoppeld worden aan 

  vluchtelingen om hen te helpen een sociaal netwerk uit te bouwen.

Vraag:

1. Wil de stad zich aansluiten bij het Netwerk van Solidaire Steden en Gemeenten, zich zo 
engageren als Solidaire Gemeente en zo zijn werking nog verder uitbouwen?

5. Raadslid Mathilde Haesaert

5.1. Vraag 1: samenwerking Sportoase

Om energie te besparen en personeelskosten te drukken beperkt Sportoase de openingsuren van het 
recreatiebad tot avonden op weekdagen, woensdagnamiddagen en weekend, zo liet de algemeen directeur 
van Groep Sportoase weten in een persbericht. 

Wat Sportoase er echter niet bij vertelt, is dat ook de sauna en het stoombad overdag voortaan gesloten 
zijn. Wie van de rustige momenten gebruik wil maken van de welnessfaciliteiten kan dit niet langer en 
moet wachten tot de drukke avondspits.

Dat deze maatregelen zouden voorkomen dat de prijzen zouden stijgen, lijkt een loze belofte. In 2021 
steeg de prijs voor één zwembeurt voor een volwassen Oudenaardist al van 5,70 euro naar 6,40 euro. 
Onlangs werd dit nogmaals verhoogd tot 6,65 euro. Over bovenstaande veranderingen werd bovendien 
zeer laat en slechts zeer beperkt gecommuniceerd naar de zwembadgebruikers.

Een man uit Ename die graag wekelijks gaat zwemmen getuigt over regelmatige problemen rond de 
toegankelijkheid van het zwembad. De tillift die mensen met een beperking in het water kan helpen, was 
gedurende twee maanden kapot. Na lang aandringen, bellen en mailen door de gebruikers zelf, werd deze 
hersteld. Naast het feit dat dit zorgt dat mensen maanden niet kunnen gaan zwemmen, brengt dit ook de 
zwembeurten die na enkele maanden al vervallen opnieuw in gevaar. Het lijkt me bovendien toch de 
verantwoordelijkheid van Sportoase om dergelijke zaken vlot op te volgen en niet die van de gebruikers. 

Ook de clubs stuiten op moeilijkheden in de samenwerking met Sportoase. Zo kon men vroeger nog voor 
de schooluren een training organiseren (met aanwezigheid van een eigen redder), nu zijn ze verplicht dit 
binnen de openingsuren te doen. Dit bemoeilijkt de puzzel om hun zwemmers voldoende uren te laten 
trainen, maar zorgt ook dat er in de avond minder banen voor het publiek toegankelijk zijn. Bovendien 
kan Sportoase de beschikbare banen jaarlijks zomaar veranderen, wat maakt dat de club steeds opnieuw 
de puzzel moet maken. 

Wat we vreesden bij de opzet van deze publiek/private samenwerking wordt stilaan werkelijkheid: ons 
zwembad wordt steeds duurder en ontoegankelijker voor het brede publiek.

Vragen:

1. Welke stappen is de stad bereid te nemen in onderhandeling met Sportoase over de 
basisdienstverlening voor het publiek en samenwerkingsafspraken voor de clubs?

2. Hoe zal de stad de toegankelijkheid van ons zwembad garanderen in de toekomst?
3. Heeft de stad er zicht op of Sportoase met de nieuwe prijzen én beperkte openingsuren van het 

volledige recreatiebad en de welnessfaciliteiten wél uit de kosten geraakt?

6. Raadslid Kristof Meerschaut

6.1. Vraag 1: cyberveiligheid

Jaarlijks worden miljoenen computers blootgesteld aan malware. De inzet is enorm: het verlies van 
gegevens of zelfs van de controle over het eigen systeem, misbruik van deze gegevens… en de hieraan 
verbonden gevolgen (financieel, imagoschade…).  Lokale overheden beschikken over heel wat gevoelige 



en belangrijke informatie en zijn bijgevolg een interessant doelwit voor hackers.  Enkele recente 
incidenten tonen aan dat cyberveiligheid een aandachtspunt blijft voor lokale besturen.

In het kader van het project Cyberveilige Gemeenten werkte de VVSG 7 tips uit waarmee een lokale 
overheid kan bouwen aan cyberveiligheid: 

 Er is een procedure voor het tijdig uitvoeren van veiligheidsupdates.
 Accounts van medewerkers zijn beveiligd met sterke wachtwoorden en multifactorauthentificatie. 
 Toegangen en rechten worden sluitend beheerd en gemonitord. 
 Medewerkers worden op regelmatige basis gesensibiliseerd over cybercrime. 
 Afspraken met externe leveranciers worden gemaakt en opgevolgd. 
 De technische beveiliging wordt versterkt met versleuteling en netwerksegmentatie. 
 Plannen voor de aanpak van incidenten zijn uitgeschreven en ingeoefend. 

Vragen:

1. Is de stad Oudenaarde in het verleden al slachtoffer geweest van een cyberaanval?
2. Welke maatregelen neemt het stadbestuur om zich maximaal te beveiligen tegen cyberaanvallen?  
3. Welke van de 7 tips van de VVSG (zie boven) zijn reeds van toepassing op Oudenaarde?

6.2. Vraag 2 en voorstel: laadpalen voor elektrische wagens

Het tekort aan laadpalen voor elektrische auto’s in Oudenaarde is nog steeds groot.  Tijdens de 
gemeenteraad in zitting van 27 juni 2022 kwam dit thema aan bod op aangeven van raadslid Meuleman, 
naar aanleiding van de publicatie van de VVSG: laadbehoeften per gemeente.  Er werd geantwoord dat de 
stad ingetekend had op het initiatief van MOW voor het aanstellen van een expert in laadoplossingen.        

Met de strategie van ‘Paal volgt wagen’ van de Vlaamse Overheid kunnen burgers, ondernemingen en 
organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal 
via deze weg worden geplaatst.  Aanvullend kunnen er ook proactief publieke laadpalen worden 
bijgeplaatst op strategische locaties. Via een e-loket kunnen lokale overheden suggesties hiervoor 
doorgeven. 

Vragen:

1. Welke resultaten werden inmiddels geboekt na de aanstelling van de expert in laadoplossingen? 

2. Hoeveel laadpalen werden in Oudenaarde al aangevraagd/geplaatst volgens het principe ‘paal 
volgt wagen’?

3. Heeft het stadsbestuur al strategische locaties ingediend via het e-loket?  Zo ja, welke?

Voorstel:

1. Het beschikken over een ruime en snelle oplaadcapaciteit voor elektrische wagens nabij de Markt 
maakt de stad aantrekkelijker voor automobilisten die intussen kunnen shoppen.  Oudenaarde zet 
zichzelf op de kaart als vooruitstrevende stad door volgende strategische locatie in te dienen via 
het e-loket:

2. De publieke parking ten noorden van Smallendam, op de hoek met de Matthijs Casteleinstraat, 
wordt een parking met snelladers, exclusief voor elektrische wagens.  

7. Raadslid Kathy De Rycke

7.1. Vraag 1: kwaliteit maaltijden Meerspoort

Ik hoor van meerdere bewoners van de Meerspoort dat de kwaliteit van de maaltijden sterk is 
achteruitgegaan (ongare groenten, papperige patatten, rubberachtig vlees...).  Bovendien is er te weinig 
variatie.

Vragen:

1. Is het stadsbestuur hiervan op de hoogte?
2. Wat gaat het stadsbestuur hieraan doen?
3. Hebben de bewoners inspraak wat betreft hun maaltijden?



4. Is het mogelijk bij de bewoners van WZC De Meerspoort en WZC Scheldekant een bevraging te 
doen over de kwaliteit van de maaltijden?

8. Raadslid Wim Dhont

8.1. Voorstel 1: zonnepanelen

Naar aanleiding van de onvrede over het gebruik van de kunstgrasterreinen en de bijhorende kosten voor 
de verlichting stel ik voor om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de kantine en de tribunes van de 
betrokken voetbalclubs (Volkegem, Eine en Oudenaarde) met bijhorende opslagbatterij. 
Het deel van de productie dat kan verbruikt worden door de voetbalclubs zou ik dan als stad gratis ter 
beschikking stellen. De opbrengst van het deel dat in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd kan dan 
gebruikt worden om de investeringskost voor de zonnepanelen terug te betalen. Bovendien kan men een 
deel van deze stroom ook leveren aan te installeren laadpalen op de parking van de clubs. We hebben 
immers een achterstand van elektrische laadpalen in onze stad. Kortom, drie vliegen in een klap.

Voorstel:

Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd een dossier op te starten voor de 
plaatsing van zonnepanelen op de daken van de kantines en tribunes van de voetbalclubs (Volkegem, 
Eine en Oudenaarde), met bijhorende opslagbatterij. 

9. Raadslid Dagmar Beernaert

9.1. Vraag 1: subsidies uit het Kopenhagenfonds

Om gemeenten te stimuleren om te investeren in meer en betere fietspaden kwam de Vlaamse regering 
met het Kopenhagenfonds op de proppen. Voor elke twee euro die steden en gemeenten investeren in de 
aanleg of verbetering van fietspaden, legt Vlaanderen één euro bij. Gemeenten konden daarvoor een 
subsidiedossier indienen. Heel erg ambitieus toonde Oudenaarde zich alvast niet bij het aanvragen van die 
subsidies. Oudenaarde vangt 0,31 euro per inwoner. Dat is veel minder dan omliggende gemeenten. Zo 
kan Wortegem-Petegem bijvoorbeeld rekenen op 70,54 euro per inwoner, Maarkedal op 61,94 euro en 
Kluisbergen op 60,33 euro. De Oost-Vlaamse gemeente Wichelen krijgt bijvoorbeeld zelfs 201,5 euro per 
inwoner extra om te investeren in fietsinfrastructuur.

Vooruit Oudenaarde vindt het jammer dat de stad op die manier de boot mist om extra te kunnen 
investeren in degelijke fietsinfrastructuur. Als de stad zich in de toekomst wil blijven profileren als 
centrum van de wielerwereld, dan moet het in de eerste plaats een fietsstad worden voor de gewone 
fietser.

Daarbij volgende vragen:

1. Wat is de reden van het zeer karige bedrag per inwoner dat door Oudenaarde verkregen werd als 
subsidie uit het Kopenhagenfonds? Waarom werd niet meer ambitie getoond?

2. Welke dossiers in het kader van de aanleg of verbetering van nieuwe fietsinfrastructuur in 
Oudenaarde werden ingediend? Welke werden wel/niet weerhouden voor de subsidies uit het 
Kopenhagenfonds? Wat was daarvoor de reden?

3. Hoe zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat er in de toekomst meer ingezet wordt op het indienen 
van subsidiedossiers met het oog op extra middelen voor bijvoorbeeld veilige fietsinfrastructuur?

9.2. Vraag 2: uitrol ‘Gele Doos’ in Oudenaarde

Een tijd terug hadden we het in de gemeenteraad over de uitrol van het project ‘de Gele Doos’ in 
Oudenaarde. De gele doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en 
contactgegevens bevat. Ze wordt bewaard in de deur van de koelkast. Door een sticker aan de voordeur 
weten hulpverleners bij een interventie dat ze alle info vinden in de koelkast. Zo verliezen ze geen 
kostbare tijd en kunnen ze rekening houden met bijvoorbeeld allergieën, diabetes, epilepsie of misschien 
psychische stoornissen. Verschillende gemeenten rolden het project lokaal al uit en de resultaten zijn 



bemoedigend. Ook Oudenaarde toonde interesse. Er zou via de eerstelijnszone bekeken worden om ‘de 
Gele Doos’ uit te rollen.

Daarbij volgende vragen:

1. Werd reeds beslist of het project zal uitgerold worden in onze stad? Zo ja, wanneer zal dat van 
start gaan?

2. Aan welke doelgroep zal de Gele Doos toebedeeld worden? Zal dit kosteloos zijn voor de 
gebruiker?

3. Hoe zal de communicatie verlopen, naar de mogelijke gebruikers en naar zorgverleners uit de 
regio?

10. Raadslid Vincent Thomaes

10.1. Vraag 1: vernielen van stadseigendom

In Brussel en Antwerpen zijn we al gewoon dat auto’s, vuilbakken en dergelijke in brand worden 
gestoken. Vitrines van winkels ingegooid worden waarna ze geplunderd worden om het nieuwe jaar te 
vieren of bij winst/verlies van voetbalwedstrijden.

In Oudenaarde is dit gelukkig veel meer beperkt zoals het vernielen van 2 ronde verkeersspiegels op het 
kruispunt Tivoli met Winkelstraat en Winkelstraat met Hazel.

Vragen:

1. Zijn de daders van deze vernielingen gekend? Zo ja zijn er vorderingen om de schade (ongeveer 
1300€?) te verhalen op deze vandalen. Indien niet wat is er ondernomen om deze vandalen op te 
sporen?

2. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om dit in de toekomst te vermijden?

10.2. Vraag 2: ijspiste versus rolschaatspiste en kerstverlichting

IJspiste versus rolschaatspiste en kerstverlichting
Vragen:

1. Was de populariteit voor de rolschaatspiste even groot als de voorbije jaren voor de 
ijsschaatspiste?

2. Waren het aantal gebruikers van de rolschaatspiste even groot als bij de ijsschaatspiste?
3. De keuze voor de rolschaatspiste was er één die genomen is door de hoge energietarieven 

waar uiteraard begrip voor is. Kan U mij daarom toelichten waarom de kerstverlichting in 
het centrum ‘s avonds nog steeds in werking is (Stadhuis, Tacambaroplein, 
Droesbekeplein,…)

4. In het kader van besparing zou men toch denken dat deze periode korter zou kunnen.


