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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 14 DECEMBER 2015 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Afwezig:

Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove,
Richard Eeckhaut, Peter Dossche, Schepenen
Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen
Luc Vanquickenborne, Secretaris
Dirk De Bock, Lauweryns Danny, Sybille De Vos, Mathieu De Cock,
Günther Botteldoorn, Mathieu Mas, Wim Merchie, De Temmerman Katrien,
Maarten Blondeel, Elisabeth Meuleman, Franka Bogaert, Murat Yurtay,
Roland Van Heddegem, Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen,
Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Brigitte Coppitters, Els Bostyn,
Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede, Dagmar Beernaert,
Raadsleden
Mathieu De Cock, Raadslid voor de punten 1 en 2.
Jeanique Van Den Heede, Raadslid voor de punten 1 en 2.
Maarten Blondeel, Raadslid voor de punten 1, 2 en 3.
Bruno Van Waeyenberghe, Raadslid
OPENBAAR

SECRETARIE
1.

Ontslag van de heer André Vansteenbrugge als lid van de politieraad. Kennisname.

De gemeenteraad,
Gelet op de brief dd. 18 oktober 2015 van de Heer André Vansteenbrugge waarbij hij ontslag neemt als
lid van de Politieraad;
Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel: De raad neemt kennis van het ontslag van de heer André Vansteenbrugge als lid van de
Politieraad.
2.

Aanstelling van een politieraadslid in vervanging van de heer André Vansteenbrugge,
ontslaggever. Kennisname.

De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 8 tot en met 15 van het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2014 betreffende de verkiezing van de
politieraadsleden;
Gelet op de brief dd. 13 oktober 2015 waarbij de heer André Vansteenbrugge ontslag geeft als
gemeenteraadslid;
Gelet op het feit dat het ontslagnemend raadslid moet vervangen worden als lid van de politieraad;
Overwegende dat de Heer Maarten Blondeel 1ste kandidaat-opvolger is;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De raad neemt akte van de aanstelling op 8 december 2015 van de Heer Maarten Blondeel als
lid van de politieraad in vervanging van de Heer André Vansteenbrugge, ontslaggever.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.
3.

Rapportering meerjarenplan. Kennisgeving.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
4.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; circulatie
Markt, Broodstraat, Einestraat, Lappersfort en Voorburg; parkeerplaatsen voorbehouden
voor personen met een handicap op de Markt.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 21/11/2012;
Gelet op de projectdefinitie heraanleg Markt;
Overwegende dat het ontwerp van de Markt op het centrale gedeelte voorziet in een gedeelte waar mag
geparkeerd worden en een plein waar niet mag geparkeerd worden;
Overwegende dat het plein door gemotoriseerd verkeer niet kan opgereden worden zonder een verhoogde
boordsteen over te rijden;
Overwegende dat de rijwegen op de Markt te smal zijn om op de rijweg te mogen parkeren;
Overwegende dat de betrokken wegen breed genoeg zijn om fietsers in beide richtingen toe te laten;
Overwegende dat de Hoogstraat uit veiligheidsoogpunt niet geschikt is om fietsers in beide richtingen toe
te laten;
Overwegende dat bij de voorziene circulatiewijzigingen zoals voorzien in het mobiliteitsplan een deel van
Lappersfort enkel maar bereikbaar zou zijn via de Markt;
Overwegende dat het omdraaien van de rijrichting van de Broodstraat eveneens gevolgen heeft voor de
circulatie van de Burgschelde (deel tussen Broodstraat en Burg) en de Kasteelstraat;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Het gebruik van de rijweg op de zuidzijde van de Markt, tussen huisnummers 25 en 33 is
verboden in de richting van de Broodstraat, voor iedere bestuurder uitgezonderd voertuigen van de Lijn,
taxi’s en fietsers.
Artikel 2: Het gebruik van de rijweg op de zuidzijde van de Markt, tussen huisnummers 25 en 33 is
verboden in de richting van de Kleine Markt voor iedere bestuurder uitgezonderd fietsers. Dit verbod
wordt aangeduid met de verkeersborden C3 en onderborden type IV.
Artikel 3: Op de rijweg aan de oostzijde van de Markt is het verkeer verboden in de richting van de
Broodstraat, uitgezonderd voor fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met
onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
Artikel 4: Op de rijweg aan de westzijde van de Markt is het verkeer verboden in de richting van de
Hoogstraat. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 8 juli 1985 wordt afgeschaft (verkeer Broodstraat
verboden in de richting van de Markt).
Artikel 6: In de Broodstraat is het verkeer verboden in de richting van Krekelput, uitgezonderd voor
fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord
M4.
Artikel 7: Artikel 15 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 2 maart 1981 wordt afgeschaft (verkeer Einestraat
verboden in de richting van het Gentil Antheunisplein).
Artikel 8: In de Einestraat is het verkeer verboden in de richting van de Markt, uitgezonderd voor fietsers.
Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
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Artikel 9: Voorburg wordt niet langer doorrijdbaar voor gemotoriseerd verkeer, d.m.v. het plaatsen van
paaltjes t.h.v. de bibliotheek. Dit wordt aangeduid met het verkeersbord F45b.
Artikel 10: In de Burgschelde, gedeelte tussen de Broodstraat en Burg, is het verkeer verboden in de
richting van de Broodstraat, uitgezonderd voor fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de
verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
Artikel 11: In de Kasteelstraat is het verkeer verboden in de richting van de Burg, uitgezonderd voor
fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord
M4.
Artikel 12: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 10 april 1967 wordt afgeschaft (beurtelings parkeren
Kasteelstraat).
Artikel 13: Op de parking op de zuidzijde van de Markt worden 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap voorzien. Deze worden aangeduid met bord E9a met logo personen met een
handicap.
Artikel 14: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 8 juli 1985 wordt afgeschaft (verkeer Lappersfort
verboden in de richting van Einestraat).
Artikel 15: In Lappersfort (gedeelte tussen de Burgscheldestraat en de Einestraat) is het verkeer verboden
in de richting van de Burgscheldestraat, uitgezonderd voor fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de
verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
Artikel 16: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
IVA GRONDBELEID
5.

Aanduiding begunstigde van het recht op terugkoop/wederovername in plaats van de stad
Oudenaarde voor bedrijventerreinen.

De gemeenteraad,
Overwegende dat op 13 juli 2012 de Vlaamse Overheid het decreet ruimtelijk economie goedkeurde; dat
dit decreet als doel heeft het ruimtelijk beleid van Vlaanderen vorm te geven en in werking is getreden
eind augustus 2012;
Overwegende dat dit decreet het recht van terugkoop/wederovername, dat moet worden bedongen bij de
verkoop of uitgifte door middel van erfpacht van zowel toekomstig te ontwikkelen bedrijventerreinen met
steun op basis van het decreet als van teruggekochte bedrijventerreinen die ontwikkeld en teruggekocht
zijn onder een andere expansiewetgeving, nader heeft uitgewerkt;
Overwegende dat dit recht de mogelijkheid biedt de gronden en opstallen “terug te nemen” indien
bepaalde voorwaarden niet nageleefd worden; dat dit recht van terugkoop een recht is dat reeds in de
wetgeving voorafgaand aan het decreet was voorzien, namelijk de wet van 30 december 1970 en het
decreet van 19 december 2003 en dat in het huidige decreet vooral de modaliteiten voor toepassing van
het recht verduidelijkt en geactualiseerd zijn rekening houdende met de actuele economische realiteit;
Overwegende dat de Vlaamse overheid er daarenboven heeft voor geopteerd om naast de
ontwikkelaar/verkoper van gronden of verlener van de erfpacht/opstalrechten, ook de gemeente aan te
duiden als begunstigde van het recht van terugkoop/wederovername; dat dit weliswaar in tweede orde is
en dat overeenkomstig artikel 32 van het decreet de initiële verkoper/verlener immers steeds het recht
heeft als eerste over te gaan tot terugkoop/wederovername;
Overwegende dat de wetgever deze mogelijkheid heeft ingebouwd vanuit de vaststelling dat tot nog toe,
vooral bij private ontwikkelingen, de mogelijkheid voor de gemeenten om op te treden bij niet naleving
van de voorwaarden (bebouwing, activiteit, …) zeer beperkt zijn; dat deze bepaling evenwel in concreto
inhoudt dat iedere doorverkoop of overdracht op het bedrijventerrein pas kan na voorafgaandelijke
toestemming van de verkoper én van de gemeente (artikel 30);
Overwegende dat bij de realisatie van bedrijventerreinen door publieke ontwikkelaars het aanduiden van
twee publieke begunstigden evenwel leidt tot bijkomende administratieve formaliteiten voor de
gemeenten, de publieke ontwikkelaar, de betrokken bedrijven en hun notarissen; dat dit onvermijdelijk
aanleiding zal geven tot vertraging of blokkering in de behandeling van de dossiers;
Overwegende dat om extra formaliteiten te vermijden de decreetgever dan ook de mogelijkheid heeft
voorzien dat de gemeente kan beslissen om in haar plaats haar intergemeentelijk samenwerkingsverband
aan te wijzen als begunstigde van het recht van terugkoop/wederovername; dat dit evenwel moet
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gebeuren voordat de authentieke akte is verleden, zodat de akte de definitieve begunstigde(n) van het
recht van terugkoop/wederovername bevat (artikel 27 § 2);
Overwegende dat toegepast op bedrijventerreinen die door SOLVA op grondgebied van haar
deelnemende stad ontwikkeld zijn of worden, derhalve dient geconcludeerd te worden dat vermits:
- SOLVA als ontwikkelaar/verkoper volgens het decreet de eerste begunstigde van het recht van
terugkoop/wederovername is;
- SOLVA nauwgezet de rol van parkbeheerder op zich neemt ten aanzien van door haar
ontwikkelde terreinen;
- SOLVA eventuele terugkoopbeslissingen of beslissingen inzake doorverkoop systematisch dient
voor te leggen aan haar Raad van Bestuur zodat informatiedoorstroming naar de betrokken
gemeenten verzekerd is;
- Het niet zinvol noch praktisch is dat in terugkoopscenario’s zowel SOLVA als de stad optreden
als parkbeheerder op vlak van vaststelling tekortkomingen, opstellen ingebrekestellingen en
opvolging ervan;
- Het niet zinvol noch praktisch is dat bedrijven die in de toekomst gronden verwerven bij
doorverkoop/overdracht zowel de toelating moeten vragen aan SOLVA als aan de gemeente/stad;
het dan ook logisch is dat de stad in toepassing van artikel 27 § 2 van het decreet voor de
bedrijventerreinen die door SOLVA ontwikkeld zijn of worden op haar grondgebied, SOLVA aanduidt
als begunstigde in plaats van de stad;
Overwegende dat dit dan de facto inhoudt dat het bedrijventerreinbeheer inclusief het uitoefenen van het
terugkooprecht in één hand wordt gehouden en dat de bedrijven enkel bij SOLVA toelating moeten
vragen tot doorverkoop zoals voorheen het geval was;
Gelet op het schrijven van SOLVA van 15 april 2013 met vraag aan de stad Oudenaarde betreffende de
aanduiding van begunstigde van het recht van terugkoop/wederovername;
Gelet op het decreet van 13 juli 2012 betreffende Ruimtelijke economie;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 1 juli 1878 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van
het ambtsgebied van de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA wordt aangewezen als begunstigde van
het recht van terugkoop/wederovername in toepassing van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli
2012 en dit in de plaats van de stad Oudenaarde voor de bedrijventerreinen die door SOLVA ontwikkeld
zijn of worden op het grondgebied van de stad Oudenaarde.
BESTUUR CULTUUR. ARCHIEF.
6.

Oprichting interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.

De Gemeenteraad,
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikel 43 en 196;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Vlaams decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de
subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, artikel 141-148 ;
Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 28 september 2015 waarin het College akkoord gaat
met de engagementsverklaring om een samenwerkingsverband cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen
op te richten (bijlage 5);
Gelet op het Strategisch Meerjarenplan 2014/2019 van de stad, A.C.-2.2.1 Modern Archief digitaliseren
houdende de opmaak van een conceptnota Beeldbank (bijlage 1).
Overwegende dat de uitgaven voor de jaarlijkse bijdrage voor de interlokale vereniging van €0.30 per
inwoner worden voorzien in het budget onder artikel 0729-01/6499000;
Overwegende de bijlagen over de interlokale vereniging (bijlage 2), over de voorgeschiedenis en
argumentatienota (bijlage 3), de presentatie van de erfgoedbank (bijlage 4) en een kaart van de
deelnemende steden en gemeenten (bijlage 6);
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Onderwerp:
Zoals in BBC (2.2.1 Modern Archief digitaliseren) werd opgenomen, is begin dit jaar een conceptnota
over een erfgoedbank gepresenteerd voor het managementteam.(bijlage 1) Op voorstel van de
burgemeester en de leden van het management werd geopperd om een dergelijk project in samenwerking
met de andere steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen te realiseren.
Met het oog op verdere samenwerking werd het project erfgoedbank Vlaamse Ardennen voorgesteld aan
het informeel overlegplatform erfgoed in de Vlaamse Ardennen waar 13 steden en gemeenten deel van
uitmaken. Het idee werd goed onthaald en de aanwezigen besloten om in het kader van project en
toekomstige samenwerkingen rond erfgoed het samenwerkingsplatform te concretiseren in een interlokale
vereniging voor erfgoed in de Vlaamse Ardennen.(bijlage 2)
Een interlokale vereniging is de lichtst mogelijke decretale intergemeentelijke structuur die een
voldoende rigide structuur bevat voor de budgettaire en inhoudelijke mogelijkheden die het
intergemeentelijk overleg zich in deze fase kan aanmeten (bijlage 3). Een formeel karakter dat tevens
noodzakelijk is eens er sprake is van aankopen, uitgaven, beheer van een gemeenschappelijk budget, …
Aan elke partner binnen deze interlokale vereniging wordt gevraagd een jaarlijkse bijdrage te doen van
€0,30 per inwoner. Voor de stad Oudenaarde zouden we dus moeten rekenen op iets meer dan €9 000 en
werd voorzien in het budget onder artikel 0729-01/6499000. Deze vereniging kan in afwachting van een
herziening van het cultureel erfgoeddecreet een opstap zijn voor het indienen van een aanvraag voor een
erfgoedconvenant voor de Vlaamse Ardennen.
Als eerste doel zal de interlokale vereniging de erfgoedbank realiseren. Deze erfgoedbank is een
essentieel instrument in een gezamenlijke erfgoedsamenwerking. Het kan een draagvlak creëren om het
erfgoed in de gemeente op te sporen, te registreren, te bewaren en voor het publiek te ontsluiten. Maar het
is een zware investering voor één gemeente afzonderlijk, nog los van de tijd die het kost om zich te
verdiepen in de techniciteit. Door samen te werken in een interlokale erfgoedvereniging worden kennis en
materiaal gedeeld en staat de technologie voor iedereen ter beschikking (inwoners, deskundigen,
toeristen,…).
Om een mogelijke bijkomende financiering te bekomen werd een dossier erfgoedbank Vlaamse Ardennen
ingediend voor een Europese Leadersubsidie. Ons dossier werd evenwel afgewezen omdat het louter
werd beschouwd als een erfgoeddossier. De beoordelingscommissie verwees ons dossier door naar de
Europese subsidieregeling rond Plattelandplus waarvoor we medio 2016 een herwerkt dossier zullen
indienen.
Binnen de toekomstige erfgoedvereniging krijgt de stad Oudenaarde inspraak op verschillende niveaus.
Ten eerste kan elke partner een afgevaardigde van de gemeenteraad sturen naar het beheercomité van de
interlokale vereniging. Daarnaast zal de archivaris het dossier van de erfgoedbank Vlaamse Ardennen
aansturen en deelnemen aan het overlegorgaan dat de dagelijkse werking van de interlokale vereniging
behartigt.
Op 15 september van dit jaar werd dit voorstel voorgelegd op een nieuwe trefdag voor beleidsmakers en
vrijwilligers samen met een voorstel aan de verschillende schepencolleges om het engagement te nemen
tot instap in en budgettering van deze interlokale vereniging. (bijlage 4) Eind september, begin oktober
namen de colleges van burgemeester en schepenen van Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke,
Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en
Zwalm (bijlages 5 en 6) op vraag van Vormingplus Vlaamse Ardennen/Dender de beslissing tot
engagement voor deelname aan de interlokale vereniging. Wat vandaag voorligt is een
princiepsverklaring waarmee de gemeenteraad haar instemming tot deelname geeft onder voorbehoud van
goedgekeurde statuten die haar zullen voorgelegd worden in de eerste helft van 2016. In principe loopt
het engagement van iedere gemeente tot en met 2019.
Besluit: eenparig
Art. 1 – De gemeenteraad van Oudenaarde neemt de principiële beslissing om met de andere gemeenten
van de Vlaamse Ardennen een Interlokale vereniging cultureel erfgoed op te richten. De principiële
beslissing tot oprichting van de Interlokale vereniging wordt genomen onder voorbehoud van akkoord
van alle deelnemende gemeenten omtrent de inhoud van de statuten die op later tijdstip zullen worden
voorgelegd.
Art. 2 – De gemeenteraad van Oudenaarde neemt de principiële beslissing om namens de stad een
jaarlijkse bijdrage van 0,30 euro per inwoner te leveren aan de interlokale vereniging vanaf 2016. Deze
uitgaven worden verrekend via het artikel 0729-01/6499000 van het budget
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Art. 3 – De gemeenteraad van Oudenaarde wenst met dit besluit de kandidatuur van gemeente Zwalm als
beheerder van de interlokale vereniging te bevestigen.
Art. 4 – De gemeenteraad van Oudenaarde zal worden afgevaardigd, door schepen Guy Hove, in het
beheerscomité van de interlokale vereniging, volgens de besluitvormingsprocedure in het
gemeentedecreet beschreven.
Art. 5 – Stijn Lybeert wordt als ambtenaar van de stad aangeduid in het overlegorgaan dat de dagelijkse
werking van de interlokale vereniging behartigt. Hij/zij zal ook instaan voor de communicatie naar en
coördinatie met het stadsbestuur en de vrijwilligers.
Art. 6 – De gemeenteraad van Oudenaarde verklaart zich principieel akkoord met de eerste gezamenlijke
concrete actie van de interlokale vereniging: de oprichting van een Erfgoedbank Vlaamse Ardennen.
Art. 7 – Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
vzw.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE.
7.

Heraanleg Markt Oudenaarde - bestek nr. W22782014. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 februari 2014 houdende het principieel akkoord met
de projectdefinitie “Heraanleg Markt”;
Overwegende dat in het kader van voormelde projectdefinitie reeds een aantal flankerende maatregelen
werden genomen waaronder de heraanleg dreef brandwoeker, de aanleg parking Meerspoort-Noord, wegen rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en Bernardusscholen (met extra parkeergelegenheden),
heraanleg Margaretha van Parmastraat-Marlboroughlaan, aanleg parking hoek Jacob LacopsstraatGobelinstraat;
Overwegende dat nà een grondige voorstudie en het voeren van overleg het bestek met nr. W22782014
voor de heraanleg van de Markt werd opgesteld;
Overwegende dat in samenwerking met het Vlaams bodemsaneringsfonds voor textielverzorging
(Vlabotex vzw) dit dossier gecombineerd wordt met de bodemsanering van een VOCI verontreiniging ter
hoogte van huisnummer 31 op de Markt; dat overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 de
stad hierbij zal optreden als opdrachtgevend bestuur;
Overwegende dat de specifieke kosten voor deze bodemsanering ten laste zijn van Vlabotex vzw en dat
dit geregeld wordt door middel van een overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en Vlabotex vzw;
Overwegende dat de uitvoeringstermijn 210 werkdagen bedraagt en dat de start van de werken voorzien is
op 12 september 2016 en het einde op 30 november 2017; dat de werken in fasen worden uitgevoerd:
 Fase 1 (inclusief archeologie) – Minderbroedersstraat: 39 werkdagen
 Fase 2 (inclusief archeologie) – westkant Markt: 34 werkdagen
 Fase 3 (inclusief bodemsanering) – zuidkant Markt: 34 werkdagen
 Fase 4 -oostkant Markt: 28 werkdagen
 Fase 5 (inclusief werken aan fontein) – zuidelijk deel binnenplein: 34 werkdagen
 Fase 6 – noordelijk deel binnenplein: 41 werkdagen
Overwegende dat tussen het rond punt en de Markt, voorafgaandelijk aan de eigenlijke werken, op 01 juli
2016 wordt gestart met het archeologisch onderzoek;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.510.283,31 EUR (exclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2016 en 2017 onder AC-4.1.1. artikel
0200-00 2240007 (wegenis) en 0310-00 2280007 (riolering);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W22782014 en de raming voor de opdracht
“Heraanleg Markt Oudenaarde”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
3.510.283,31 EUR (exclusief BTW).
Artikel 3: In samenwerking met het Vlaams bodemsaneringsfonds voor textielverzoring (Vlabotex vzw)
wordt ter hoogte van huisnummer 31 op de Markt de bodem gesaneerd ten gevolge een VOCI
verontreiniging waarbij de stad, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 zal optreden als
opdrachtgevend bestuur. De specifieke kosten voor deze bodemsanering zijn ten laste van Vlabotex vzw,
geregeld door middel van een overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en Vlabotex vzw.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is in 2016 en 2017 voorzien onder AC-4.1.1. artikel 0200-00
2240007 (wegenis) en 0310-00 2280007 (riolering).
Artikel 5: 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 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a: 2
(Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem)
8.

Muziekacademie - nieuwbouw: lot 2 buitenschrijnwerk - bestek nr. W20192012. Bekrachtiging
collegebeslissing dd. 23.11.2015.

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2012 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Muziekacademie - nieuwbouw : lot 2
buitenschrijnwerk”, met name de openbare aanbesteding;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2012 betreffende de
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan WYCOR NV, Biezeweg 6 te 9230 WETTEREN
tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 102.807,59 EUR excl. btw of
124.397,18 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. W20192012;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus 2015 betreffende de
goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 8 juli 2015, opgesteld door architect
Gudrun Verschueren;
Overwegende dat architect Gudrun Verschueren de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken 116.813,68 EUR excl. btw of 141.344,55 EUR incl. 21% btw bedraagt m.a.w.
de eindafrekening overschrijdt het guningsbedrag met 13,62 % door volgende bijwerken :
 leveren en plaatsen van stormkettingen
 plaatsen alu dorpel
 leveren en plaatsen van bijkomend buitenraam op binnenkoer
 leveren en plaatsen van bijkomende kroonlijsten en luifels 18 cm isolatie
 leveren en plaatsen van bijkomende kroonlijsten en luifels 12 cm isolatie
 leveren en plaatsen van bijkomende kroonlijsten en luifels 6 cm isolatie
 leveren en plaatsen van bijkomende kroonlijsten en luifels zonder isolatie
 leveren en plaatsen elektrisch slot voor deuren
 leveren en plaatsen van een antipaniekbar
 vast binnenraam
294

295
 vast binnenraam met naastliggende deur
 vast binnenraam met naastliggende dubbele deur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op
budgetcode GBB-I-BIA/0820-01/2210007;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot het dossier “Muziekacademie - nieuwbouw : lot 2 buitenschrijnwerk” wordt
de collegebeslissing dd° 23/11/2015 houdende de goedkeuring van de eindafrekening t.b.v.
116.813,68 EUR excl. btw of 141.344,55 EUR incl. 21% btw bekrachtigd.
Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode GBB-IBIA/0820-01/2210007.
9.

Uitbreiden openbare verlichting t.h.v. fietspad Heurnestraat-Kouterstraat Zingem - bestek nr.
267555. Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de aanleg van een nieuw fietspad t.h.v. Heurnestraat – Kouterstraat
Zingem de openbare verlichting dient aangepast te worden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht – aandeel grondgebied Oudenaarde - wordt geraamd op
15.398,85 EUR (excl.btw);
Overwegende dat de werken omvatten :
- Aansluiting ov op het net
- Plaatsen van 20 palen /steunen – SPMH 04 RAL 7048
- Plaatsen van 20 verlichtingstoestellen – Teceo 1 Led 2500 LM ral 7048
- Materiaal palen en steunen
- Materiaal armaturen en lampen
Overwegende dat de openbare verlichting wordt gerealiseerd overeenkomstig het regio masterplan en dat
het deel op het grondgebied van de stad Oudenaarde aansluit op dat van de gemeente Zingem;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op
budgetcode GBB-I-BIA- 0670-00 2289007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De raming t.b.v. 15.398,85 EUR (excl. btw) voor de opdracht “Uitbreiden openbare verlichting
t.h.v. fietspad Heurnestraat – Kouterstraat Zingem” wordt goedgekeurd.
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Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBBI-BIA- 0670-00 2289007.
10. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2016 - bestek nr. W23522015. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is om gedurende het dienstjaar 2016 voetpaden aan te leggen en te
herstellen in volgende straten : Misweg, Sint-Laurentiusstraat, Generaal Merchierstraat en Abdijsteeg;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2016” een
bestek met nr. W23522015 werd opgesteld door de ontwerper ing. Karolien Gabriel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 176.240,00 EUR excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat met de kredieten voor het dienstjaar 2015 aanleg en herstel van voetpaden is uitgevoerd
in : Kraneveld , Kapellestraat; dat volgende straten nog worden uitgevoerd met de kredieten 2015 : Prins
Leopoldstraat, Simon De Paepestraat, Gaspard Heuvickstraat, Adriaan Brouwerstraat, Fortstraat ( deel
tussen Prins Leopoldstraat en Blekerijstraat), Nestor De Tierestraat ( deel);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, jaarbudgetrekening
GBB-I-BIA 0200-00/2240007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23522015 en de raming voor de opdracht
“aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2016”, opgesteld door de ontwerper ing. Karolien Gabriel.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 176.240,00 EUR excl. btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het budget van 2016, jaarbudgetrekening GBBI-BIA 0200-00/2240007.
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 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
11. Aansluiting Broeke - Project 22.757. Goedkeuren van het lastenboek, de wijze van gunnen en
voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken.
De raad,
Overwegende dat door NV Aquafin in samenwerking met de stad het project O215276 – weg- en
rioleringswerken in Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ‘t Jolleveld, Driesleutelstraat, SintAmelbergastraat, Ruiterstraat, en Kloosterweg zal gerealiseerd worden ;
Overwegende dat voorafgaandelijk aan bovengenoemd project door NV Aquafin een collector “
aansluiting Broeke”wordt aangelegd in de rijweg die het afvalwater afkomstig van Broeke zal afvoeren
via de Bronstraat en Kerkgate;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door het door NV Aquafin aangestelde studiebureau Snoeck & Partners,
Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk;
Gelet op de raming der werken ten bedrage van in zijn totaliteit 1.973.383,58 EUR excl. btw tussen de
partijen als volgt verdeeld :
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Rioleringswerken 100 %
Aquafin
Constructies 100 % Aquafin
Wegeniswerken Bronstraat
( nrs 4 tot 35) 100 % tlv
Aquafin
Wegeniswerken Kerkgate
78 % tlv Aquafin en 22 %
tlv stad
Wegeniswerken Kerkgate –
heraanleggen kasseien deel
aansluitend naar Bruul –
100 % tlv stad
Wegeniswerken Bronstraat (
nrs 35 tot 49) 100 % tlv stad
Afkoppelingswerken
op
privaat domein 100 % tlv
stad
TOTAAL

Totaal excl. btw
771.979,37

AANDEEL excl. BTW
Aquafin
Stad Oudenaarde
771.979,37

54.262,41
146.051,12

54.262,41
146.051,12

577.020,69

450.076,14

126.944,55

158.243,75

158.243,75

95.369,24

95.369,24

170.457,00

170.457,00

1.973.383,58

1.422.369,04

551.014,54

Overwegende dat het aangewezen is dat de hogergenoemde werken “ aansluiting Broeke” en de opdracht
in het algemeen belang worden samengevoegd;
Overwegende dat de NV Aquafin aangeduid wordt om overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 artikel 38
in gezamelijke naam op te treden bij de procedure, gunning en uitvoering van de opdracht als “
opdrachtgevend bestuur”; de partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen
laste is;
Overwegende dat kredieten voor de realisatie van bovengenoemde werken ( stadsaandeel) voorzien
zijn op het budget van 2016 op de jaarbudgetrekening 0200-00/2240007 ( wegeniswerken) en 031000/2280007 ( rioleringswerken)”;
Overwegende dat de rioolgebonden werken btw-recupereerbaar zijn;
Overwegende dat de werken zullen gegund worden bij open aanbesteding;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,
BESLUIT: met 24 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “ aansluiting
Broeke – project 22.757. opgesteld door studiebureau Snoeck & Partners. De raming bedraagt
1.973.383,58 EUR excl. btw in zijn totaliteit.
Artikel 2 : Het stadsaandeel in de werken wordt voorlopig bepaald op 551.014,54 EUR excl. btw.
Artikel 3 : De kredieten – stadsaandeel - voor de realisatie van bovengenoemde werken zijn voorzien
op het budget van 2016, op de jaarbudgetrekening 0200-00/2240007 ( wegeniswerken) en 031000/2280007 ( rioleringswerken)”.
Artikel 4 : De NV Aquafin wordt aangeduid om overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 artikel 38 in
gezamelijke naam op te treden bij de procedure, gunning en uitvoering van de opdracht als “
opdrachtgevend bestuur”; de partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen
laste is.
Artikel 5 : Deze beslissing wordt overgemaakt aan de NV Aquafin.
Artikel 6 : Het college van burgemeester en schepenen kan aan de uitvoering iedere wijziging aanbrengen
die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 %
voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
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Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA: 2
(Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + SP.a: 2 (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
12. Openbare verlichting. Goedkeuring regiomasterplan.
De gemeenteraad,
Overwegende dat in samenwerking met Eandis een regiomasterplan voor de openbare verlichting werd
opgemaakt dat als basis kan dienen om op een efficiëntere manier straten, pleinen en parkings te
verlichten, onder meer via dimming, aangepaste brandprogramma’s of het plaatsen van aangepaste
lampvermogens;
Overwegende dat per deelruimte afzonderlijke brandprogramma’s van toepassing zijn;
Overwegende dat dit regiomasterplan past binnen het burgemeestersconvenant teneinde de CO2-uitstoot
te verminderen;
Gelet op het regiomasterplan bestaande uit de technische fiches, plan met de deelruimten en plan met de
brandprogramma’s;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: met 24 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1: Het regiomasterplan met betrekking tot de openbare verlichting op het grondgebied van
Oudenaarde wordt goedgekeurd.
Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA: 2
(Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + SP.a: 2 (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
13. Verkoop in der minne van een perceel grond gelegen Burgschelde aan Interkontakt &
Partners bvba. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad eigenaar is van een restperceel grond gelegen Burgschelde , kadastraal 1 e
afdeling Oudenaarde, sectie B, nr. 674/02 met een oppervlakte van 21,41 m²;
Overwegende dat dit perceel door de stad niet nuttig kan gebruikt worden zodat een verkoop aangewezen
is;
Gelet op de aankoopbelofte van Interkontakt & Partners BVBA, Krekelput 13 te 9700 Oudenaarde dd°
19 november 2015 om dit perceeltje aan te kopen teneinde dit op te nemen in een nieuwbouwproject;
Gelet op het opmetingsplan;
Gelet op het schattingsverslag dd° 18 november 2015 opgemaakt door beëdigd landmeter Patrick
Ducatillon, JJ Raepsaetplein 1 te 9700 Oudenaarde waaruit blijkt dat de waarde van de grond kan bepaald
worden op 190,00 EUR/ m² of 21,41 m² x 190,00 EUR/m² = 4.067,90 EUR afgerond 4.000,00 EUR;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De verkoop in der minne van een restperceel grond gelegen Burgschelde, kadastraal 1e
afdeling Oudenaarde, sectie B, nr. 674/02 met een oppervlakte van 21,41 m² aan Interkontakt & Partners
BVBA , Krekelput 13 te 9700 Oudenaarde wordt goedgekeurd voor een bedrag van 4.000,00 EUR.
Artikel 2: Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
Artikel 3: Alle kosten vallen ten laste van de koper Interkontakt & Partners BVBA.
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ.
14. Politiezone Vlaamse Ardennen. Begroting 2016. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 5 augustus 2006;
Gelet op de omzendbrief BA 2013/4 d.d. 22 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken
betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning (2014-2019) en
budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus, meerbepaald rubriek 4.3.2.;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de opmaak van de begroting 2016 van de Politiezone Vlaamse Ardennen, op basis van volgende
wetgeving :
- Het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de
lokale politie
- De artikelen 26, 34, 40 en 71 van de wetgeving op de geïntegreerde politie
- De artikelen 238 tot en met 252 van de nieuwe gemeentewet
- Het artikel 7 van het decreet van 23 april 1993 houdende het administratief toezicht op de
gemeenten
Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 30 november 2015 waarbij de gemeentelijke dotaties, zijnde
de werkingstoelagen en investeringstoelagen, van de Politiezone Vlaamse Ardennen zoals vastgelegd in
het Politiecollege van 13 november 2015 goedgekeurd werden;
Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2016 van de politiezone
Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 65,76 % en voor 2016 geraamd
wordt op 3.435.181,46 EUR als werkingstoelage en 243.805,20 EUR als investeringstoelage;
Gelet op de politieraad d.d. 8 december 2015 waarbij de politiebegroting 2016 wordt goedgekeurd;
Overwegende dat in het budget 2016 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/ 0400-00/6494000
een krediet zal opgenomen worden van 3.435.181,46 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de
politiezone Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat in het budget 2016 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0400-00/6640000
een krediet zal opgenomen worden van 243.805,20 EUR als bijdrage in de investeringen van de
politiezone Vlaamse Ardennen;
Gelet op art. 42 en art. 253 § 1, 4° van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting
2016, zijnde een werkingstoelage van 3.435.181,46 EUR en een investeringstoelage van 243.805,20
EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Vlaamse Ardennen.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
1. De Gouverneur, Federale Directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1, 9000 Gent.
2. De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersstraat 1, 9700
Oudenaarde
3. De financieel beheerder van de stad Oudenaarde
15. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Budget 2016. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 67 en 68;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2016, meer bepaald 3.2.;
Gelet op de beslissing van de Prézoneraad d.d. 4 juli 2014, waarbij de zonale verdeelsleutel van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 september 2014, waarbij de berekening van de zonale
verdeelsleutel werd goedgekeurd;
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Gelet op de beslissing van de Zoneraad d.d. 6 januari 2015, waarbij de zonale verdeelsleutel van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd goedgekeurd, zoals deze reeds eerder werd goedgekeurd
door de Prézoneraad d.d. 4 juli 2014;
Gelet op de ontwerpbegroting 2016 van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen die op 27 november 2015
aan de stad werd overgemaakt;
Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2016 van de
Brandweerzone Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 18,6663 % en voor
2016 geraamd wordt op 782.916,38 EUR als werkingstoelage en 186.663,10 EUR als investeringstoelage;
Overwegende dat in het budget 2016 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6494000
een krediet zal opgenomen worden van 782.916,38 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de
brandweerzone Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat in het budget 2016 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6640000
een krediet zal opgenomen worden van 186.663,10 EUR als bijdrage in de investeringen van de
brandweerzone Vlaamse Ardennen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2016
van de Brandweerzone, zijnde een werkingstoelage van 782.916,38 EUR en een investeringstoelage van
186.663,10 EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
1. De Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
2. De zonechef van de brandweerzone Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700
Oudenaarde
3. De financieel beheerder van de stad Oudenaarde
16. OCMW. Budgetwijziging 1/2015 kennisname, meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019
goedkeuring en budget 2016 kennisname.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids-en
beheerscyclus van de gemeenten, OCMW’s en provincies;
Gelet op de artikels 42, 43 en artikels 248 tot 269 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 24 november 2014 betreffende de goedkeuring van de
meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en het budget 2015 van het OCMW;
Gelet op het schrijven van het OCMW d.d. 10 november 2015 waarbij de budgetwijziging 1-2015,
meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW werden overgemaakt aan het
College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de gunstige adviezen van het Schepencollege d.d. 23 november 2015 met betrekking tot de
budgetwijziging 1-2015, meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW;
Gelet op het proces-verbaal van de OCMW-Raad van 25 november 2015 waarbij budgetwijziging 12015, meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het budget 2016 vastgesteld werden;
Gelet op de ingediende budgetwijziging 1-2015 van het OCMW waarin het resultaat van jaarrekening
2014 verwerkt is;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2015 ongewijzigd blijft op
5.240.473,67 euro;
Overwegende dat bovengenoemde budgetwijziging 1-2015 past binnen het aangepast meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de ingediende meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 waarbij het totaal aan gemeentelijke
bijdragen over de periode 2014-2019 ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019 en meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 van het OCMW, maar dat er enkel
een herverdeling is;
Overwegende dat de strategische nota inhoudelijk niet gewijzigd is;
Gelet op het ingediende voorstel van budget 2016 van het OCMW, dat bestaat uit een beleidsnota, een
financiële nota en een toelichting;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2016 bepaald wordt op 4.788.675,48
euro;
Overwegende dat het budget 2016 past binnen bovengenoemde meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019;
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Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn;
BESLUIT: met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Van voorgelegde budgetwijziging 1-2015 van het OCMW wordt kennis genomen.
Artikel 2 : Voorgelegde meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 van het OCMW wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Van voorgelegd budget 2016 van het OCMW wordt kennis genomen.
Artikel 4: Budgetwijziging 1-2015, meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en budget 2016 van het
OCMW voorzien in een gemeentelijke bijdrage van:
- 2014: 5.086.189,40 euro
- 2015: 5.240.473,67 euro
- 2016: 4.788.675,48 euro
- 2017: 4.848.209,59 euro
- 2018: 4.816.162,93 euro
- 2019: 5.000.934,67 euro
Artikel 5: Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de heer Voorzitter van het OCMW
- mevrouw de Financieel Beheerder van de Stad
Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a: 2
(Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem)
17. Auroraziekenhuis AV. Budgetwijziging 1/2015 en meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019
goedkeuring. Budget 2016 kennisname.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 december 2014 waarbij van meerjarenplanaanpassing
1 2014-2019 en budget 2015 van het Auroraziekenhuis A.V. werd kennis genomen;
Gelet op de beslissing van de Algemene vergadering van het Auroraziekenhuis van 30 november 2015
houdende goedkeuring van budgetwijziging 1-2015, meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019 en het budget
2016 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 23 november 2015 betreffende budgetwijziging
1-2015, meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019 en het budget 2016 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de overeenkomst d.d. 26 april 2010, tussen het Auroraziekenhuis AV, het Algemeen Ziekenhuis
Oudenaarde en Stad Oudenaarde aangaande de beperking van het bedrag ten laste van het stadsbestuur
inzake de langdurig zieke personeelsleden van Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat deze overeenkomst voorziet in een indexatie van de tussenkomst van de stad aan het
Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat in budgetwijziging 1-2015, meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019 en in het budget
2016 van het Auroraziekenhuis de geïndexeerde tussenkomsten van de stad aan het Auroraziekenhuis AV
opgenomen zijn;
Gelet op artikels 148, 150, 218, 254 en 270 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 houdende
wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
BESLUIT :met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Voorgelegde budgetwijziging 1-2015 en meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019 van het
Auroraziekenhuis AV worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Van voorgelegd budget 2016 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis genomen.
Artikel 3: Budgetwijziging 1-2015, budget 2016 en meerjarenplanaanpassing 2 2015-2019 van het
Auroraziekenhuis AV voorzien in een geïndexeerde tussenkomst van de stad ten bedrage van:
2015
€ 205.100,00

2016
€ 179.814,00

2017
€ 148.908,00

2018
€ 137.669,00

2019
€ 103.955,00
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Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a: 2
(Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem)
18. Stad. Meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019. Goedkeuring.
De Gemeenteraad,
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, velden en -items vastgesteld werd;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 20142019 goedgekeurd werd;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 15 december 2014, waarbij meerjarenplanaanpassing 1
2014-2019 goedgekeurd werd;
Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 2 november 2015, waarbij interne kredietaanpassing
nr. 9/2015 vastgesteld werd;
Overwegende dat interne kredietaanpassing nr. 9/2015 als referentie gebruikt werd voor de opmaak van
deze meerjarenplanaanpassing;
Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 bestaat uit 3 delen : geconsolideerd (Stad
Oudenaarde + IVA Grondbeleid), Stad Oudenaarde en IVA Grondbeleid;
Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 bestaat uit een strategische nota, een financieel
doelstellingenplan, een staat van het financieel evenwicht, een motivering van de wijzigingen en een
overzicht van de financiële schulden;
Overwegende dat de geconsolideerde cijfers als enige eindresultaat beschouwd worden voor de stad door
de toezichthoudende overheid;
Gelet op het amendement ter zitting voor een bijkomende investeringsuitgave in boekjaar 2016 ten
bedrage van 36.000,00 euro voor de aankoop van parkeerautomaten op jaarbudgetrekening GBB-IRO/0220-00/2289000;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis jaarlijks positief is;
Overwegende dat de geconsolideerde autofinancieringsmarge positief is in 2019;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 146 §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten;
BESLUIT: met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het geconsolideerde resultaat op kasbasis is jaarlijks positief :
2014
2015
2016
2017
2018
€17.203.598,23 €18.391.305,50 €17.254.534,68 €12.441.494,66 €7.393.782,48

2019
€3.726.649,97

Artikel 3: De geconsolideerde autofinancieringsmarge is jaarlijks positief :
2014
€4.231.968,11

2015
€5.118.670,27

2016
€5.672.847,75

2017
€4.992.701,89

2018
€4.436.342,03

2019
€4.222.162,55

Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
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Stemden tegen: 5: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a: 2
(Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem)
19. Stad. Budget 2016. Vaststelling.
De Gemeenteraad,
Gelet op de omzendbrief BB 2015/4 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, velden en -items vastgesteld werd;
Overwegende dat het budget 2016 bestaat uit 3 delen : geconsolideerd (Stad Oudenaarde + IVA
Grondbeleid), Stad Oudenaarde en IVA Grondbeleid;
Overwegende dat elk deel bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting;
Gelet op het feit dat de financiële nota het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget omvat;
Overwegende dat de geconsolideerde cijfers als enige eindresultaat beschouwd worden voor de stad door
de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van het exploitatiebudget positief is en 7.486.191,63 euro
bedraagt;
Gelet op het amendement ter zitting voor een bijkomende investeringsuitgave in boekjaar 2016 ten
bedrage van 36.000,00 euro voor de aankoop van parkeerautomaten op jaarbudgetrekening GBB-IRO/0220-00/2289000;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van het investeringsbudget negatief is en
8.050.269,78 euro bedraagt na verwerking van het amendement;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis positief is en 17.254.534,68 euro bedraagt;
Overwegende dat het budget 2016 binnen meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 past;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 146 §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten;
BESLUIT: met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Het budget 2016, met een positief geconsolideerd resultaat op kasbasis ten bedrage van
17.254.534,68 euro en een autofinancieringsmarge van 5.672.847,75 euro ,wordt vastgesteld.
Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 9
(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen: 3 (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a: 2
(Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 2: N-VA (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem)
20. Retributie op het gebruik van de passantenhaven.
De gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissingen dd. 29 november 2010 en 31 januari 2011 waarbij de retributie op
het gebruik van de passantenhaven werd goedgekeurd;
Overwegende dat de tarieven reeds dateren van 2011 en het billijk is deze aan te passen;
Overwegende dat in overleg met de havenmeester nieuwe tarieven werden voorgesteld die in de lijn
liggen van andere jachthavens;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 16 november 2015;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 94 met betrekking tot de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
BESLUIT: eenparig
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Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2016 zijn hiernavolgende tarieven van toepassing voor het gebruik
van een ligplaats in de passantenhaven :
Lengte
boten

Vergoeding Vergoeding
voor 1 nacht voor 1 week

Vergoeding
voor
2
weken
80,00 euro
105,00 euro

Vergoeding
voor
1
maand
140,00 euro
190,00 euro

Vaste
ligplaats 1
jaar
480,00 euro
550,00 euro

Wintermaanden
1 oktober – 30
april
40,00 euro
50,00 euro

Tot 10 m
10,00 euro
50,00 euro
Plus 10 m – 12,00 euro
60,00 euro
min 12 m
Plus 12 m – 14,00 euro
70,00 euro
125,00 euro 230,00 euro 680,00 euro 70,00 euro
min 15 m
Plus 15 m
16,00 euro
80,00 euro
140,00 euro 260,00 euro 850,00 euro 90,00 euro
Boten kleiner dan 6 m (totale lengte) betalen de helft van het tarief van de lengte tot 10 m.
Bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW en inclusief het gebruik van de douches (in de
douchecabines is het verbruik van water en elektriciteit inbegrepen).
De boten minder dan 10,00 meter mogen aan de steiger blijven bij het verblijf op de boot.
De vergoeding voor het gebruik van de treilerhelling is vastgesteld op 3,00 euro inclusief BTW. Bij
verblijf in de haven is het gebruik gratis.
Artikel 2:
- Leden van de VVW krijgen 50 % korting op het liggeld bij één overnachting in de
passantenhaven van de stad Oudenaarde (zilveren ankerclub). De overige 50 % van het liggeld
wordt gedragen door de VVW.
- Individuele clubleden van de Vlaamse Pleziervaart Federatie (VPF) krijgen 50 % korting op de
van toepassing zijnde tarieven voor een verblijf van de eerste 2 nachten. Vanaf de derde nacht
zijn de gewone tarieven van toepassing.
Indien de verschillende aangesloten clubs als hun geheel besluiten een bezoek te brengen, betalen
zij ‘per boot’ 5,00 euro verblijf voor 3 nachten. Dit aanbod is enkel geldig bij reservatie op
voorhand en is beperkt tot 1 keer per jaar.
Artikel 3: Het verbruik van water zal via een muntinworp betaald worden. Hiervoor zal 0,50 euro,
inclusief BTW/200 liter gerekend worden.
Artikel 4: Het verbruik van elektriciteit zal via een muntinworp betaald worden. Hiervoor zal 0,50 euro,
inclusief BTW/1,5 Kwh gerekend worden.
Artikel 5: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure
voorgeschreven door artikel 94 van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg.
Artikel 6: De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0520-00/7010003.
Artikel 7: De Gemeenteraadsbeslissingen dd. 29 november 2010 en 31 januari 2011 worden opgeheven
bij het van kracht worden van huidige beslissing.
Artikel 8: Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden aan de provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen.
21. Gemeentelijke saneringsbijdrage.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de
drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater.
De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een
overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de
saneringsplicht te voldoen;
Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het
door hem geproduceerde afvalwater;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 15 december 2014 waarbij de retributie op de gemeentelijke
saneringsbijdrage werd goedgekeurd;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2016 een nieuwe tariefstructuur van toepassing is die voorziet in de
invoering van een vast recht per wooneenheid en per watermeter. De grootte hiervan wordt op Vlaams
niveau vastgelegd en is bindend;
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Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te
bepalen en er bijgevolg een coëfficiënt dient bepaald te worden bovenop de bovenlokale
saneringsbijdrage;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 30 november 2015;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2016 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage
bepaald op 1,1118 en voor de gemeentelijke saneringsvergoeding op 0,6453. De uiteindelijke
gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2016 bepaald worden op basis van
voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse Regering.
Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum 58.140,00 euro (excl.
BTW) bedragen.
Artikel 3: De Gemeenteraadsbeslissing dd. 15 december 2014 wordt opgeheven bij het van kracht worden
van huidige beslissing.
Artikel 4: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan
 de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
 Farys.
22. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 25 november 2013, waarbij voor de aanslagjaren 2014
tot en met 2019 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 7 % werd geheven;
Overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Overwegende dat, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, de belastbare basis van de aanvullende
personenbelasting werd gewijzigd;
Gelet op artikelen 464 tot en met 470bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar.
Artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het bestuur
der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Artikel 4: De ontvangsten zullen geboekt worden op artikel 0/0020/0020-00/7301000.
Artikel 5: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan :
- de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
- de Federale Overheidsdienst Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning, Studie- en
documentatiedienst, Cel begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, t.a.v. Mevrouw Anneliese
D’haeseleer, North Galaxy – Toren B – 25ste verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 73 te 1030
Brussel – anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be.
SECRETARIE
23. Notulen van de gemeenteraadszitting op 30 november 2015. Goedkeuring.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen werden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraad van 30 november 2015 goedgekeurd.
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1. Raadslid Roland Van Heddegem
1.1 Vraag 1: Oudenaardse begraafplaatsen
Via decreet zorgde Keizer Jozef II, beter gekend als de keizer-koster, ervoor dat het eind 18 eeuw
verboden werd om nog in of rond kerkgebouwen te begraven. In Oudenaarde betekende dit het ontstaan
van de begraafplaats aan de Dijkstraat. In de deelgemeenten bleef men rond de kerk begraven, met
uitzondering van Leupegem, Bevere en in iets mindere mate Mater. Ongeveer een halve eeuw geleden
kwam hierin verandering met komst van de stedelijke begraafplaats in Eine.
November is de maand dat de kerkhoven druk bezocht worden en de toestand ervan door de bevolking
wordt geëvalueerd. In oktober worden deze dan ook onder handen genomen wat meestal gebeurt met
goed resultaat. In de deelgemeenten wordt het steeds moeilijker om deze te onderhouden. Vorig jaar
werd de toestand van de begraafplaats in Bevere aangeklaagd. Dit gaf als resultaat dat op bijna alle
graven een bordje werd geplaatst om de familie aan te manen ofwel het graf weer een degelijk uitzicht te
geven ofwel contact op te nemen met de stadsdiensten. Ook op andere kerkhoven ziet men bordjes
waarmee men verwittigt dat de concessie ten einde loopt.
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is de reactie op deze bordjes en wat gebeurt er wanneer er geen reactie komt?
Gaat men over tot ontgravingen?
Is er in Oudenaarde een knekelput of ossuarium?
Is er een langetermijnvisie wat betreft de oude kerkhoven?
Onkruidverdelging wordt steeds moeilijker, hoe wordt dit aangepakt?
Kan er na het verwijderen van graven een groene ruimte gecreëerd worden?
De muur ter hoogte van het kerkhof in Ename is reeds enkele maanden zwaar beschadigd.
Wanneer wordt deze schade hersteld? Door wie worden de herstelwerken betaald?
8. Op het nieuw kerkhof in Eine wordt er regelmatig met wagens gereden, en dit is niet altijd door
bejaarden of mindervaliden. Wordt hier tegen opgetreden? Is er geen mogelijkheid tot afsluiten
van zonsondergang tot zonsopgang?
9. Er is ook sinds kort een neutraal afscheidsgebouw. Wat is de kostprijs van dit gebouw? Hoeveel
keer werd er gebruik van gemaakt? Wat zijn de voorwaarden tot gebruik ervan?
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
2. Raadslid Kristof Meerschaut
2.1 Vraag 1: Aankoop recreatiedomein Donk.
De stad Oudenaarde kocht op 8 mei 2014 het recreatiedomein ‘Donk’ (24ha 68a 26ca) voor een bedrag
van 4.285.500 euro. Kort daarvoor, op 26 maart 2014, werd de bedoelde site opgenomen in de inventaris
leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
Overeenkomstig het decreet van 19 april 1995, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, bestaat de mogelijkheid om tot 30% van de aankoopprijs
gesubsidieerd te krijgen van het Vlaams Gewest, wanneer een lokale overheid een geïnventariseerd item
aankoopt.
Met andere woorden, aan alle voorwaarden was voldaan om 30% van de aankoopprijs te kunnen
recupereren van het Vlaams Gewest, zijnde 1.285.650 euro. Het stadsbestuur heeft evenwel geen gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.
Vragen:
1. Waarom heeft het stadsbestuur geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid?
2. Waarom werd het recreatiedomein pas op 26 maart 2014 voor het eerst geïnventariseerd, wetende
dat de camping stopgezet werd in 2010?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
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3. Raadslid Steven Bettens
3.1 Vraag 1: Herziening van BPA's en GRUP's
Tijdens de GECORO van 10 november 2015 lichtte de voorzitter toe dat het voor lokale overheden
eenvoudiger wordt gemeentelijke RUP’s en BPA's te wijzigen. Hoewel de provincie wel nog over een
schorsingsbevoegdheid beschikt, betekent deze maatregel dat de autonomie van de stad nog verhoogt.
In de notulen van het schepencollege van een dag eerder lezen we dat het college principieel akkoord is
voor de herziening van volgende BPA's:
 BPA Bevere-Centrum voor project stationsomgeving,
 BPA Stationskwartier voor site Saffre,
 BPA Stationsplein Eine herziening voor deel openbaar nut, zone werkplaatsen, KMO-zones,
overeenstemming voorschriften deelgebied A, zone Texnov en
 BPA site Santens in herziening plaatsen.
Vraag: om welke redenen wil het stadsbestuur bovenstaande BPA's herzien?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
3.2
Vraag en voorstel 2: Voorstel invoeren van een fiets- en voetgangerstoets en vraag naar
aanleiding van de werken in de Beverestraat.
Bij verschillende wegenwerken die de stad Oudenaarde recent liet uitvoeren werd het comfort voor en de
veiligheid van de zachte weggebruiker uit het oog verloren. Zowel voor fietsers als voor
rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens en voetgangers in het algemeen is het comfort na de
uitvoering van de werken er niet altijd beter op geworden.
Kosten die nadien gemaakt werden om het comfort en de veiligheid te verbeteren hadden kunnen
vermeden worden door dergelijke werken aan een toets voor de zachte weggebruiker te onderwerpen.
Vraag: zal het stadsbestuur het kruispunt van de Beverestraat en de Neringstraat veiliger en comfortabeler
maken voor de zachte weggebruiker?
Voorstel: de stad Oudenaarde toetst openbare werken, van bij de planning van die werken, op het comfort
voor en de veiligheid van de zachte weggebruiker. Op die manier garandeert de stad dat de situatie voor
de zachte weggebruiker minstens even goed of, indien mogelijk, beter wordt.
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Guy Hove.
4. Raadslid Dagmar Beernaert
4.1 Voorstel 1: Ondertekening charter Sterk Fietsbeleid.
Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De
programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen legde deze universele uitgangspunten vast in een charter
‘Sterk Fietsbeleid’. Dit charter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel
voor functionele als voor recreatieve doeleinden en dit vanuit verschillende beleidsdoelstellingen. Het
erkent de bijdrage die de fiets kan leveren aan verschillende beleidsdoelen die gemeenten zichzelf hebben
opgelegd.
Fietsberaad Vlaanderen legde in september het charter Sterk Fietsbeleid voor aan de Vlaamse steden en
gemeenten. 16 gemeenten en 3 provincies hebben het charter ondertussen getekend. Met de
ondertekening van het charter engageren de gemeenten zich tot een sterk fietsbeleid, er zijn ook concrete
acties aan gekoppeld. Oudenaarde ondertekende het charter tot nog toe niet.
Voorstel:
Als echte fietsstad engageert stad Oudenaarde zich om het charter ‘Sterk Fietsbeleid’ van Fietsberaad
Vlaanderen te ondertekenen en werkt het naar aanleiding van de engagementen aangegaan in dit charter
concrete acties uit om het fietsbeleid in onze stad te versterken.
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Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De Meulemeester.

De vergadering wordt geheven om 22u50.
Goedgekeurd in zitting van 25 januari 2016
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER
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