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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 01 JUNI 2015 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Lieven Cnudde, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut,
Schepenen
Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen
Luc Vanquickenborne, Secretaris
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, André Vansteenbrugge,
Roland Van Heddegem, Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen,
Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Bruno Van Waeyenberghe,
Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge,
Jeanique Van Den Heede, Raadsleden
Peter Simoens, Schepen, Peter Dossche, Schepen en Dirk De Bock, Raadslid
Lieven Cnudde voor agendapunt 14.
OPENBAAR

SECRETARIE
1.

I.Vl.A. Verzoek aan de algemene vergadering tot verlenging van de intergemeentelijke
vereniging.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op de statuten van I.VL.A.;
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
“Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen” hierna kortweg “I.VL.A.”;
Gelet op het schrijven van I.VL.A. van 23/04/2015 met referte IVL/DDJ/20150423.
Gelet op het schrijven van I.VL.A. van 24/04/2015 met referte IVL/DDJ/20150423/2.
Gelet op de beleidsvisie en volgende motiveringsdocumenten bij de voorgestelde verlenging van de
duurtijd van I.VL.A. :
1. Statuten bij oprichting IVLA 01/04/1986
2. Huurovereenkomsten site Klein Frankrijk, Ronse
3. Ondernemingsplan IVLA 2004-2006
4. Evaluatierapport IVLA 2000 – 2006
5. Evaluatie Diftarproject IVLA
6. Beleidsplan IVLA 2008-2013
7. Evaluatierapport IVLA 2007-2012
8. Ondernemingsplan 2014-2019
9. Jaarverslag 2013
10. Coördinatie der statuten na de BAV van 18 december 2014
Overwegende dat, overeenkomstig art. 5 van de statuten, de duur van I.VL.A. behoudens verlenging ten
einde loopt op 1 april 2016;
Overwegende dat, overeenkomstig art. 35 DIS en art. 43 van de statuten, op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een
drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de laatste algemene vergadering die het
verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging kan beslissen met een drievierde meerderheid van
het aantal stemmen;
Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 35 DIS en uit de motiveringsdocumenten bij de
voorgestelde verlenging van de duurtijd van I.VL.A. blijkt dat het verlengen van de duurtijd van I.VL.A.
voor een termijn van 18 jaar aangewezen is;
Gelet op het doel van I.VL.A. zoals bepaald in artikel 3 der statuten van I.VL.A.;
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Gelet op de beheersoverdracht door de gemeente zoals bepaald in artikel 3 der statuten van I.VL.A.;
Gelet op de missie, visie en meerwaarde van I.VL.A. zoals omschreven in de beleidsvisie en voormelde
motiveringsdocumenten;
Overwegende dat de deelnemers van I.VL.A. genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden
door samenwerking tussen gemeentebesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Gelet op de rechten en voordelen verbonden aan het deelnemerschap van I.VL.A. o.m. op het vlak van
medezeggenschap en inspraak in het door de I.VL.A. gevoerde beleid;
Gelet op de informatiesessie die I.VL.A heeft georganiseerd voor de leden van de Colleges van
Burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten op 7 mei 2015;
Overwegende dat I.VL.A. beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de
deelnemende gemeenten te ondersteunen in het voorkomen, hergebruiken, verwijderen, valoriseren en/of
verwerken van afval;
Overwegende dat de stad Oudenaarde beroep doet op de dienstverlening van I.VL.A. voor het ophalen
van restfractie in een Diftar-systeem met containers, voor het ophalen van grof vuil, voor het ophalen van
verpakkingsafval i.s.m. Fost Plus en voor het ophalen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval, voor het
verwerken van de restfractie (met energierecuperatie) in de huisvuilverwerkingsinstallatie van de
intergemeentelijke vereniging IVAGO te Gent, voor de inzameling van de diverse afvalstromen op het
containerpark, voor de compostering van het ingezamelde groenafval, voor het uitwerken van
sensibiliseringsacties naar de inwoners waardoor gestreefd wordt naar optimale afvalpreventie, het correct
naleven van de sorteerregels en het bestrijden van ontwijkgedrag;
Gelet op voormelde motiveringsdocumenten, waaruit blijkt dat de I.VL.A. een financieel gezonde
onderneming is;
Gelet op het ondernemingsplan 2014-2019 goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering
van 19/12/2013;
Overwegende dat art. 39 DIS en artikel 39 der statuten bepalen dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de
Algemene Vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de Raad van Bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die
de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke
vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1
De gemeenteraad heeft na onderzoek van de beleidsvisie en de bijhorende motiveringsdocumenten:
- Statuten bij oprichting IVLA 01/04/1986
- Huurovereenkomsten site Klein Frankrijk, Ronse
- Ondernemingsplan IVLA 2004-2006
- Evaluatierapport IVLA 2000 – 2006
- Evaluatie Diftarproject IVLA
- Beleidsplan IVLA 2008-2013
- Evaluatierapport IVLA 2007-2012
- Ondernemingsplan 2014-2019
- Jaarverslag 2013
- Coördinatie der statuten na de BAV van 18 december 2014
vastgesteld dat de werking van I.VL.A. in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd.
Bovendien heeft de gemeenteraad vastgesteld dat voor de toekomst een meerjarenplan door I.VL.A. werd
opgesteld, waaruit blijkt dat onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal is gegarandeerd.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt aan de hand van de bovenvermelde motiveringsdocumenten, die als bijlage bij de
beslissing worden gevoegd, dan ook vast dat de verlenging van de I.VL.A. zinvol is.
Deze motiveringsdocumenten worden door de gemeenteraad goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad verzoekt de Algemene Vergadering van I.VL.A. op haar vergadering van december
2015 tot de verlenging van de opdrachthoudende vereniging te beslissen voor een termijn van 18 jaar, met
ingang van 01/04/2016 en lopende tot en met 31/03/2034.
Artikel 4
Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en
zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging I.VL.A
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Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
2.

I.Vl.A. Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op dinsdag 30 juni 2015 en
aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
rest van de legislatuur.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen;
Gelet op de aangetekende brief van 15 mei 2015 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer
van afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan dealgemene
jaarvergadering op dinsdag 30 juni 2015 met volgende agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de H. bedrijfsrevisor over het boekjaar 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014.
3. De overgedragen winst van 699.955,42 euro uit te keren als dividend, dit dividend niet werkelijk uit
te betalen, de vordering aldus gecreëerd en die de gemeenten verkrijgen op I.Vl.A. aan te rekenen op
de vordering die I.Vl.A. heeft op de gemeenten uit hoofde van het niet opgevraagde kapitaal.
4. Het niet opgevraagd kapitaal (schuldvordering van I.Vl.A. t.o.v. de gemeenten) aldus te verminderen
met het bedrag van de overgedragen winst.
5. De winst van het boekjaar 2014 uit te keren als dividend, het dividend echter niet uit te betalen doch
het niet opgevraagd kapitaal met dit bedrag te verminderen.
6. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
7. Aanduiding kandidaat-bestuurder Ronse: Abderrahim Lahlali.
8. Aanduiding lid met raadgevende stem Ronse: Bjorn Bordon.
9. Varia.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij
gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7onthoudingen
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken
waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de algemene
jaarvergadering van I.Vl.A. op dindag 30 juni 2015.
Artikel 2. De Heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700
Oudenaarde wordt tot het einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
Artikel 3. De Heer Lieven Cnudde, schepen, wonende Heurnestraat 161 te 9700 Oudenaarde wordt tot het
einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van I.Vl.A. op
dinsdag 30 juni 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de
gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 5.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en geeft er ook kennis van aan de Intergemeentelijke vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, Meersbloem Melden 46A in 9700 Oudenaarde.
Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
3.
FIGGA. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op vrjdag 26 juni 2015 en
aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;

110
Gelet op het feit dat de stad met aangetekende brief van 20 april 2015 wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 26 juni 2015 met als agenda:
1.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2.
Jaarrekening 2014.
3.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4.
Kapitaalverhoging FIGGA.
5.
Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering aandelen Publi-T en toetreding tot W4F
6.
Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
7.
Statutaire benoemingen en mededelingen.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun
vertegenwoordigers voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging
bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 26 van de statuten van FIGGA;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingzen
Artikel 1. De Heer Wim Merchie, raadslid, wonende Gentstraat 156 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag
26 juni 2015;
Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van
FIGGA op vrijdag 26 juni 2015.
Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen van de algemene vergadering van 26 juni 2015 goed en geeft
de vertegenwoordiger van de stad de opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft hiervan kennis aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, p/A Intermixt, Ravensteingalerij 4
bus 2 te 1000 Brussel.
Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
4.
IMWV. Goedkeuring van de agenda voor de jaarvergadering der aandeelhouders op
woensdag 24 juni 2015 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 27 april 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de jaarvergadering der aandeelhouders van IMWV op woensdag 24 juni 2015 met als agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2014.
b. Goedkeuring van de analytische;resultatenrekening over het boekjaar 2014.
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2014.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
6. Statutaire benoemingen Raad van Bestuur..
7. Varia en mededelingen.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de
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gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald
worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van IMWV;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1. Stelt het mandaat vast van de Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 4
te 9700 Oudenaarde als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de jaarvergadering van de
IMWV op 24 juni 2015.
Artikel 2. Stelt het mandaat vast van Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat
128 te 9700 Oudenaarde als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
jaarvergadering van de IMWV op 24 juni 2015.
Artikel 3. Keurt de agenda en de toelichting van de jaarvergadering op 24 juni 2015 goed en geeft aan de
vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde de opdracht de voorstellen op deze jaarvergadering goed te
keuren.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van de intercommunale IMWV, p/a TMVW, Stropkaai 14 te
9000 Gent.
Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
5.
Gaselwest. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering op vrijdag 26 juni 2015 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de intercommunale vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 14 april 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Gaselwest, die op vrijdag 26 juni 2015
plaatsheeft in Waregem;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad werd overgemaakt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan de agenda van de algemene
(jaar)vergadering;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest op 26 juni 2015:
- Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris-IBR
over het boekjaar 2014.
- Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
- Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de
leden van het college van commissarissen en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar
2014.
- Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
- Toepassing van art. 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 § 2 van
het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales.
- Statutaire benoemingen.
- Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De heer Mathieu Mas, raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde, aan te duiden
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene (jaar)vergadering van Gaselwest op
26 juni 2015.
Artikel 3: Mevrouw Sybille De Vos, raadslid, wonende Riedekens 95 te 9700 Oudenaarde, aan te duiden
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene (jaar)vergadering
van Gaselwest op 26 juni 2015.
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Artikel 4. De vertegenwoordiger van de stad, die zal deelnemen aan de algemene (jaar)vergadering van
Gaselwest op 20 juni 2015, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissing en er onder meer kennis van te geven te geven aan de intercommunale vereniging Gaselwest ter
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
6.

SOLVA. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op maandag 22 juni 2015
en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor
ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (SOLVA);
Gelet op de aangetekende brief van 6 mei 2015 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te
nemen aan de algemene vergadering op maandag 22 juni 2015 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Benoemen van bestuurders van mandaten vrijgekomen sedert de jongste gewone algemene
vergadering.
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2014.
4. Verslag van de commissaris-revisor.
5. Jaarrekening per 31december 2014.
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.
7. Vernieuwen mandaat commissaris.
8. Aanvaarden Autonoom Gemeentebedrijf AGSA als lid.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een
algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen
uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1. Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken
waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de algemene vergadering
van SOLVA. op 22 juni 2015.
Artikel 2. De Heer Dirk De Bock, raadslid, wonende Mijttestraat 2 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van SOLVA op 22 juni
2015.
Artikel 3. De Heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van SOLVA op 22 juni 2015.
Artikel 4. De vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de
intercommunale waarvan sprake hierboven op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake deze aangelegenheid.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en geeft er kennis van aan SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere..
Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
7.

Verzoek aan de provincieraad tot voordracht van een sanctionerend ambtenaar.

De gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 30 januari 2015 met de vraag om
een bijkomend provinciaal sanctionerend ambtenaar voor te dragen aan de provincieraad;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 februari 2015 waarbij een bijkomend
sanctionerend ambtenaar wordt voorgedragen aan de provincieraad;
Gelet op de mail van de provincie Oost-Vlaanderen, Departement Interne Organisatie, Dienst
Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dd. 20 april 2015, waarbij er op gewezen wordt
dat het niet de stad is die een bijkomend sanctionerend ambtenaar moet voordragen aan de
provincieraad maar een verzoek aan de provincieraad moet richten om een sanctionerend
ambtenaar voor te dragen;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, meer bepaald artikel 1, § 2;
Overwegende dat de stad Oudenaarde akkoord kan gaan met de aanstelling van een bijkomende
sanctionerend ambtenaar;
Gelet op artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1. De gemeenteraad trekt haar beslissing van 23 februari 2015 in, waarbij een bijkomend
sanctionerend ambtenaar wordt voorgedragen aan de provincieraad.
Artikel 2: De gemeenteraad verzoekt de provincieraad een bijkomend provinciaal sanctionerend
ambtenaar voor te dragen.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Provinciebestuur OostVlaanderen, Departement Interne Organisatie, Dienst Juridische aangelegenheden en
Bestuurszaken, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
Stemden voor: 26: Open VLD (11) + CD&V (9) + N-VA (2) + Sp.A (2) + Hilde De Smet
(onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 3: Groen
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
8.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende een
verplichte stop en fietspaden op de M van Parmastraat en Marlboroughlaan, zone 30 in
Ravensdal, fietsen toegelaten in park Liedts, lange afstand fietspad langs spoorlijn van Heuvel
tot Axelwalle, woonerf en enkelrichting in Maagdendale, vrachtwagenparking kort parkeren
op industriepark Bruwaan, fietspad en parkeerplaatsen voor personen met een handicap in
Riedekens, N de Tièrestraat, Graaf Van Landaststraat en G. Lobertstraat.

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;
Overwegende de noodzaak van een verhoogde verkeersveiligheid op het kruispunt Marlboroughlaan x
Tussenbruggen.
Overwegende de aanleg van lange afstand fietspaden i.s.m. het provinciebestuur langs de spoorweg in
Heurne, tussen Riedekens en de Wallestraat en langs de Schelde in het centrum van Oudenaarde.
Overwegende dat bewoners van Ravensdal de vraag stelden tot een kindvriendelijker omgeving.
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Overwegende dat in Bruwaan de nood bestaat tot het voorzien van parkeerplaatsen voor kort parkeren
voor vrachtwagens t.h.v. bedrijf EOC.
Overwegende de noodzaak tot het voorzien van veilige verbindingen voor fietsers in het centrum van de
stad en het huidige gebruik van het park door fietsers.
BESLUIT: met 24 stemmen voor en 5 onthoudingen
Artikel 1: In de Marlboroughlaan, Margaretha van Parmastraat en Jan van Pameleplein wordt een
dubbelrichtingsfietspad voorzien aan de zijde van de Schelde. Dit wordt aangeduid met borden D7.
Artikel 2: Op het kruispunt met Tussenbruggen wordt voor verkeer dat de Margaretha van Parmastraat of
de Marlboroughlaan wil uitrijden een verplichte stop voorzien. Dit wordt aangeduid met borden B5. Voor
fietsers op het dubbelrichtingsfietspad worden aparte borden B5 voorzien.
Artikel 3: In volledig Ravensdal wordt een zone 30 voorzien. Dit wordt gesignaleerd door de
verkeersborden F4a en F4b.
Artikel 4: In Heurne vanaf Heuvel tot Axelwalle wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien langs het
tracé van de spoorweg. Dit wordt aangeduid met borden D7.
Artikel 5: Fietsers die van het fietspad langs de spoorweg in Heurne het kruispunt met de Heurnestraat op
willen rijden moeten er voorrang verlenen op verkeer op de Heurnestraat. Dit wordt aangeduid met een
bord B1.
Artikel 6: In het park Liedts is fietsen toegelaten op de verharde paden. Dit wordt aangeduid met
onderborden M2.
Artikel 7: In de Bruwaan in de omgeving van EOC worden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor
vrachtwagens voorzien voor kort parkeren. Dit wordt aangeduid met bord E9c met logo vrachtwagen en
een onderbord type VIIc “15 min”.
Artikel 8: In Maagdendale vanaf de ingang parking academie tot de Baarstraat wordt een woonerf
voorzien. Dit wordt aangeduid met borden F12a.
Artikel 9: In Maagdendale, tussen de ingang parking academie en de Baarstraat, is het verkeer verboden
in de richting van Tussenmuren, met uitzondering voor fietsers. Dit verbod wordt aangeduid met de
verkeersborden C1 met onderbord M2, F19 met onderbord M4 en C31 met onderbord M2.
Artikel 10: In Riedekens, t.h.v de woningen 134 tot 146 worden 7 parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap voorzien. Deze worden aangeduid met borden E9a met logo personen met een
handicap.
Artikel 11: In Riedekens, tussen Riedekens en de Wallestraat, wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien
langs de woonwijk aangelegd door de sociale huisvestingsmaatschappij. Dit wordt aangeduid met borden
D7.
Artikel 12: Fietsers die van het fietspad tussen Riedekens en de Wallestraat het kruispunt met Riedekens
op willen rijden, moeten er voorrang verlenen op verkeer op Riedekens. Dit wordt aangeduid met een
bord B1.
Artikel 13: Fietsers die van het fietspad tussen Riedekens en de Wallestraat het kruispunt met de
Wallestraat op willen rijden moeten er voorrang verlenen op verkeer op de Wallestraat. Dit wordt
aangeduid met een bord B1.
Artikel 14: In de Georges Lobertstraat, in de omgeving van huisnummer 80, wordt een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap voorzien. Dit wordt aangeduid met bord E9a met
onderbord gehandicapten.
Artikel 15: In de Nestor de Tièrestraat, in de omgeving van huisnummer 193, wordt een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap voorzien. Dit wordt aangeduid met bord E9a met
onderbord gehandicapten.
Artikel 16: In de Nestor de Tièrestraat, in de omgeving van huisnummer 95, wordt een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap voorzien. Dit wordt aangeduid met bord E9a met
onderbord gehandicapten.
Artikel 17: In de Graaf van Landaststraat, in de omgeving van huisnummer 102, wordt een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap voorzien. Dit wordt aangeduid met bord E9a met
onderbord gehandicapten.
Artikel 18: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Stemden voor: 24: Open VLD (11) + CD&V (9) + N-VA (2) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno
Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 5: Groen (3) + Sp.A (2)

115
IVA GRONDBELEID
9.

Toelating tot verkoop van een onroerend goed gelegen Elfdagwandkouter 38, kadastraal
bekend onder 4de Afdeling Sectie A nr. 449d2 met een oppervlakte volgens titel van 7a 71ca
63m² en volgens recente kadastrale legger 7a en 72ca.

De gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van 30 maart 2015 van de eigenaar van de woning, Elfdagwandkouter 38 te 9700
Oudenaarde waarbij aan de stad de toelating wordt gevraagd om het voornoemd onroerend goed,
kadastraal gekend volgens titel, 4de afdeling, sectie A, deel van nummer 449 a2 en volgens recente
kadastrale legger, sectie A, nummer 449 d2 met een oppervlakte volgens titel van 7 are 71 centiare 63
vierkante decimeter en volgens recente kadastrale legger van 7 are 72 centiare, te verkopen;
Gelet op het 20-jarige vervreemdingsverbod conform artikel 1 van de bijzondere voorwaarden
opgenomen in de akte van 10 september 1997 zodat de toelating tot vervreemding van de gemeenteraad
vereist is;
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 mei 2015;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, houdende het regelen van de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De verkoop van het onroerend goed gelegen Elfdagwandkouter 38 te 9700 Oudenaarde
kadastraal bekend onder 4de Afdeling Sectie A nr. 449 a2 en volgens recente kadastrale legger, sectie A,
nummer 449 d2 met een oppervlakte volgens titel van 7 are 71 centiare 63 vierkante decimeter en
volgens recente kadastrale legger van 7 are 72 centiare wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de huidige eigenaars van het pand,
Vijverweide 17 te 9700 Oudenaarde.
10.
Goedkeuren verkoop lot 1 op het bedrijvenpark Coupure, kadastraal bekend onder 8ste
Afdeling Sectie B nr. 446l.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2011 houdende goedkeuring van de verkoop van
een perceel grond, zijnde het lot 1 op het Bedrijvenpark “Coupure”, kadastraal bekend onder 8 ste
Afdeling, Sectie B, nr. 446 l, met een oppervlakte van 6457,92 m² voor de prijs van 600.000 EUR aan
Camp’s Preserves BVBA, Rode Broeckstraat 158 te Ronse; dat hiervoor een wederzijdse aankoop- en
verkoopbelofte tussen de stad Oudenaarde en Camp’s Preserves BVBA werd opgemaakt;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 05 november 2012 waarbij de wederzijdse aan- en
verkoopbelofte gehandhaafd blijft tot het PRUP Coupure is goedgekeurd;
Overwegende dat de aankoop van het bedoelde perceel door Vancamps BVBA (voorheen Camp’s
Preserves BVBA), Rode Broeckstraat 158 te Ronse zal geschieden samen met Panoptes NV, Pagodenlaan
423 te Brussel;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 12 januari 2015 houdende de goedkeuring van het PRUP “Coupure”
en de publicatie van voornoemd Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015;
Gelet op het VCRO van 01 september 2009 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De verkoop van het perceel gelegen Bedrijvenpark “Coupure”, kadastraal bekend onder 8ste
Afdeling, Sectie B, nr. 446 l, met een oppervlakte van 6457,92 m² aan Vancamps BVBA (voorheen
Camp’s Preserves) en Panoptes NV, respectievelijk Rode Broeckstraat 158 te Ronse en Pagodenlaan 423
te Brussel, voor de prijs van 600.000 EUR, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De aankoopakte dient verleden te worden binnen de zes maand na goedkeuring van het PRUP
De Coupure.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van het
dossier.
STEDELIJKE BIBLIOTHEEK.
11. Interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2014 en
begroting 2015.
De gemeenteraad,
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Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op art. 22 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de jaarrekening van het afgelopen jaar door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten
moet goedgekeurd worden;
Gelet op art. 23 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de begroting van het werkingsjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten;
Gelet op het jaarverslag 2014 van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De jaarrekening 2014, inkomsten afgesloten voor 35.270,73 euro, uitgaven afgesloten voor
35.392,89 euro en de begroting 2015, inkomsten geraamd op 32.364,92 euro, uitgaven geraamd op
32.364,92 euro, van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, worden goedgekeurd.
Artikel 2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,directie
Cultuur,dienst Kunsten & Cultuurspreiding, t.a.v. Joris Eeraerts, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, ter
nazicht en goedkeuring.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE.
12. Weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat. Aankoop van gronden in der minne, bepalen
vergoeding opstal en vestigen van erfdienstbaarheid. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2013 houdende goedkeuren van het bestek
met betrekking tot het dossier “ weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat “ met een raming ten
bedrage van 636.571,74 EUR excl. btw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 houdende voorlopig vaststellen van
het ontwerp-rooilijnplan ten behoeve van de weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 januari 2015 houdende definitief goedkeuren van het
ontwerp rooilijnplan;
Overwegende dat ter verwezenlijking van de weg –en rioleringswerken de nodige gronden dienen
aangekocht, vergoeding “ opstal “ dient betaald en een erfdienstbaarheid dient vastgesteld;
Gelet op de tabel van aankoop van gronden ten bedrage van in zijn totaliteit 831,31 m², vergoeding
opstal en erfdienstbaarheden ten bedrage van in zijn totaliteit 32.648,32 EUR verdeeld als volgt;
-) grondaankopen :
19.242,70 EUR;
-) vergoedingen opstal :
12.517,58 EUR;
-) vestigen erfdienstbaarheid : 888,04 EUR.
Gelet op het plan waarbij de aan te kopen gronden in het geel zijn aangeduid;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op het budget van 2015, jaarbudgetrekening GBBI-BIA 0200-00/2202000;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd° 18 mei 2015 met nr. 2015/05-52;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De aankoop in der minne van de gronden met het oog op het realiseren van “ weg- en
rioleringswerken in de Boembeekstraat “ met een oppervlakte van in zijn totaliteit 831,31 m² voor een
bedrag van in zijn totaliteit 19.242,70 EUR overeenkomstig de in bijlage geviseerde tabel en plan van
aankoop wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De vergoedingen opstal ten bedrage van in zijn totaliteit 12.517,58 EUR worden
goedgekeurd.
Artikel 3: Het vestigen van een erfdienstbaarheid ten bedrage van 888,04 EUR wordt goedgekeurd.
Artikel 4: De nodige kredieten zijn voorzien op het budget van 2015, jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0200-00/2202000.
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing.
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13. Vaststellen van verkrijgende verjaring percelen privaat patrimonium van de stad.
De gemeenteraad,
Overwegende dat door particulieren de verkrijgende verjaring wordt ingeroepen van percelen in de
Robert De Preesterstraat, Bloemenhof – Tuinwijk en Dijkstraat behorende tot het privaat patrimonium
van de stad;
Overwegende dat is vastgesteld dat overeenkomstig het burgerlijk wetboek artikel 2229 ingevolge
deugdelijk bezit, voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet-dubbelzinnig, als eigenaar,
sinds merkelijk meer dan 30 jaar, de verkrijgende verjaring is ingetreden wat betreft deze percelen;
Overwegende dat de stad Oudenaarde bijgevolg erkent dat de particulieren werkelijk eigenaar zijn
geworden van de volgende percelen :
1) Robert De Preesterstraat : het perceel 3e afdeling Nederename, sectie A nr. 0551E 02 met een
oppervlakte van 12 m² ten gunste van de heer Noël Van Mullem wonende Meerspoort 30, T/S;
2) Bloemenhof - Tuinwijk : het perceel 1e afdeling Oudenaarde , sectie A nr. 0208A 3 met een totale
oppervlakte van 390 m² en overeenkomstig het opgemaakte opmetingsplan ten gunste van volgende 5
aanliggende eigenaars :
-) De heren Willy en Ademar Sap, Tuinwijk 26, T/S voor een oppervlakte van 84,48 m² ( inneming 1);
-) De familie Roger Wandels , Tuinwijk 28, T/S voor een oppervlakte van 133,59 m² ( inneming 2);
-) Mevrouw Veerle Thys, Tuinwijk 30, T/S voor een oppervlakte van 76,03 m² ( inneming 3);
-) De heer Jan Jaecques, Tuinwijk 42 , T/S voor een oppervlakte van 47,95 m² ( inneming 4);
-) Mevrouw Blaton Katrien, Bloemenhof 24, T/S voor een oppervlakte van 47,95 ²; ( inneming 5);
3) Dijkstraat : het perceel 1e afdeling Oudenaarde , sectie A deel van nr. 91 K met een oppervlakte van 22
m² ten gunste van dhr. en mevr. Wilfrid Eeckhout & Sonja Ronsse, Reukenwegel 4 te 9070
Destelbergen;
Gelet op de respectievelijke plannen;
Gelet op artikel 2229 van het burgerlijk wetboek;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De verkrijgende verjaring wordt vastgesteld van de volgende percelen behorende tot het
privaat eigendom van de stad :
1)Robert De Preesterstraat : het perceel 3e afdeling Nederename , sectie A nr. 0551E 02 met een
oppervlakte van 12 m² ten gunste van de heer Noël Van Mullem wonende Meerspoort 30, T/S;
2) Bloemenhof - Tuinwijk : het perceel 1e afdeling Oudenaarde , sectie A nr. 0208A 3 met een totale
oppervlakte van 390 m² en overeenkomstig het opgemaakte opmetingsplan ten gunste van volgende 5
aanliggende eigenaars :
De heren Willy en Ademar Sap, Tuinwijk 26, T/S voor een oppervlakte van 84,48 m² ( inneming 1);
De familie Roger Wandels , Tuinwijk 28, T/S voor een oppervlakte van 133,59 m² ( inneming 2);
Mevrouw Veerle Thys, Tuinwijk 30, T/S voor een oppervlakte van 76,03 m² ( inneming 3);
De heer Jan Jaecques, Tuinwijk 42, T/S voor een oppervlakte van 47,95 m² ( inneming 4);
Mevrouw Katrien Blaton, Bloemenhof 24, T/S voor een oppervlakte van 47,95 ²; ( inneming 5);
3) Dijkstraat : het perceel 1e afdeling Oudenaarde, sectie A deel van nr. 91 K met een oppervlakte van 22
m² ten gunste van dhr. en mevr. Wilfrid Eeckhout & Sonja Ronsse, Reukenwegel 4 te 9070
Destelbergen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit
dossier.
14. Weg- en rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en Bernardusscholen. Vestigen van bovenen ondergrondse innames. Vaststellen van de voorwaarden.
Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedcreet.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 houdende “ weg- en
rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en Bernardusscholen ” goedkeuren van de lastvoorwaarden, de
raming ten bedrage van 732.772,00 EUR excl. btw en de gunningswijze van de opdracht met name de
openbare aanbesteding;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 22 december 2014 houdende
toewijs van de werken aan de NV Vanden Buverie, Spildoornstraat 16 - 20 te 8792 Waregem-Desselgem;
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Overwegende dat door de stad een gescheiden riolering wordt aangelegd in de ondergrond
respectievelijk eigendom van het OCMW Oudenaarde en de VZW Onderwijspatrimonium Bisdom
Gent; dat het AZ Oudenaarde en vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde erfpachter zijn van
deze gronden;
Overwegende dat met de betrokken eigenaars een overeenkomst tot vestiging van een bovengrondse en
ondergrondse inname dient afgesloten; dat de overeenkomsten het voorwerp zullen uitmaken van
authentieke aktes verleden voor een notaris;
Gelet op het plan waarbij de respectievelijke bovengrondse en ondergrondse innames zijn aangeduid
meerbepaald de innames 1 tot 5;
Gelet op de ontwerp- overeenkomst tussen de stad, het OCMW ( eigenaar) en AZ Oudenaarde (
erfpachter) houdende inname 1;
Gelet op de ontwerp- overeenkomst tussen de stad en het OCMW ( eigenaar) houdende inname 5;
Gelet op de ontwerp- overeenkomst tussen de stad, VZW Onderwijspatrimonium Bisdom Gent (
eigenaar) en VZW Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde ( erfpachter) houdende innames 2,3 en 4;
Overwegende dat de in de bovengenoemde overeenkomsten aangegane verbintenissen “ om niet “ zijn;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT : met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen
Artikel 1: De in bijlage geviseerde overeenkomsten en het plan houdende vestigen van bovengrondse
en ondergrondse innames “ om niet “ met het oog op “ weg- en rioleringswerken achter AZ Oudenaarde
en Bernardusscholen “ worden goedgekeurd .
Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Stemden voor: 23: Open VLD (11) + CD&V (8) + N-VA (2) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno
Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen (3) + Sp.A (2)
15. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015 - deel 2 - diverse locaties - bestek nr.
W23182015. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 2015 houdende goedkeuren van het bestek ,
de wijze van gunnen namelijk de open aanbesteding en raming ten bedrage van 172.530,00 EUR excl.
btw met betrekking tot het dossier “ aanleg en herstel van voetpaden – dienstjaar 2015 “;
Overwegende dat het aangewezen is verder een inhaalbeweging te maken in het herstel en de aanleg van
de voetpaden en zodoende voor het dienstjaar 2015 een 2e dossier op te starten ;
Overwegende dat in dit 2e dossier aanleg en herstel van voetpaden zal uitgevoerd worden in de
Parkstraat, Prins Leopoldstraat, Simon De Paepestraat, Gaspard Heuvickstraat, Adriaan Brouwerstraat en
Fortstraat ( deel tussen Prins Leopoldstraat en Blekerijstraat), Nestor de Tierestraat ( deel);
Gelet op het plan waarop de bovengenoemde straten zijn aangeduid;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015 – deel
2” een bestek met nr. W23182015 werd opgesteld door de ontwerper ing. Karolien Gabriel ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 289.434,00 EUR excl. 21 % BTW ;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 op
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;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
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Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23182015 en de raming voor de opdracht
“Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015 - deel 2”, opgesteld door de ontwerper ing. Karolien
Gabriel. De raming bedraagt 289.434,00 EUR excl. 21 % BTW.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015 op 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.
16. Bronstraat: ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de wegeniswerken in de Bronstraat het openbaar verlichtingsnet en
het laagspanningsnet dient ondergronds gebracht te worden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.247,97 EUR excl. btw;
Overwegende dat de werken omvatten :
 Plaatsen van 286 m laagspanningsnet
 Aansluiting elektriciteit
 Wegname 141 m bovengronds net
 Wegname van 5 netsteunen
 Plaatsen van 144 m openbaar verlichtingsnet
 Aansluiting ov op het net
 Plaatsen van 5 palen en steunen
 Plaatsen van 5 verlichtingstoestellen
 Materiaal palen en steunen
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 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-00
2289007 (laagspanning);
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;
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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2: De raming voor de opdracht “Bronstraat : ondergronds brengen van het openbaar
verlichtingsnet en het laagspanningsnet” wordt goedgekeurd t.b.v. 22.247,97 EUR excl. 21% btw.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBBI-BIA- 0670-00 2289007 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 2289007
(laagspanning).
17. Pastorie Eine: renoveren dak en vernieuwen buitenschrijnwerk - locatie Eineplein 1 - bestek
nr. W23142015. Bekrachtigen van de collegebeslissingen van 4 mei 2015 houdende de
goedkeuring van lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.
De Raad,
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Overwegende dat de Stad Oudenaarde de wettelijke verplichting heeft om de residerende bedienaar van
de eredienst een degelijke woning te verstrekken;
Gelet op het schrijven van het dekenaat met de vraag tot de dringende uitvoer van dakwerken en het
vernieuwen van het buitenschrijnwerk, daar de nieuwe pastoor begin juni zijn intrek neemt;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 04 mei 2015 houdende
goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en raming bij hoogdringendheid, met betrekking tot
respectievelijk het renoveren van het dak en het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de pastorie
van Eine;
Overwegende dat de kosten als volgt worden geraamd:
 Renoveren dak: 46.999,80 EUR (exclusief BTW) of 56.869,76 EUR (inclusief BTW);
 Vernieuwen buitenschrijnwerk: 33.155,06 EUR (exclusief BTW) of 40.117,62 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdrachten wordt voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging op
het investeringsbudget op de budgetcode GBB-BIA 0050-00/2210007;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 157 van het gemeentedecreet meer bepaald uitvoeren van
werken bij hoogdringendheid, de betalingen kunnen uitgevoerd worden zonder de eerstvolgende
budgetwijziging af te wachten;
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° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
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, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van
dagelijks bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot het dossiers “Pastorie Eine – renoveren dak” en “vernieuwen
buitenschrijnwerk” worden de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 04 mei
2015 houdende de goedkeuring van lastvoorwaarden, gunningswijze cfr. het lastenboek W23142014,
W23132014 en raming bij hoogdringendheid bekrachtigd. Bovengenoemde opdrachten wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de raming bedraagt respectievelijk
46.999,80 EUR(exclusief BTW) of 56.869,76 EUR (inclusief BTW) en 33.155,06 EUR (exclusief BTW)
of 40.117,62 EUR (inclusief BTW).
Artikel 2: De uitgave voor deze opdrachten wordt voorzien bij eerstvolgende budgetwijziging op het
investerings-budget op de budgetcode GBB-BIA 0050-00/2210007.
Artikel 3: Overeenkomstig artikel 157 van het gemeentedecreet en gezien de hoogdringendheid kunnen
de betalingen worden uitgevoerd zonder de eerstvolgende budgetwijziging af te wachten.
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.
18.
Leveren en plaatsen van 4 fietsoverkappingen - locatie station Eine - Ohiostraat - bestek nr.
L23192015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat aan het station Eine een fietsstalling aanwezig is waarbij het type stalling goed is doch
waarbij geen overkapping aanwezig is, het is heden de enige stationsstalling in de regio op de lijn RonseGent zonder overkapping;
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Overwegende dat de eigenaar, Vennootschap Coens en Partners, Ohiostraat 172 te 9700 Oudenaarde,
akkoord gaat met de bezetting van het terrein;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “leveren en plaatsen van 4 fietsoverkappingen” een bestek
met nr. L23192015 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28.925,62 EUR excl. btw of
35.000,00 EUR incl. 21% btw;
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 op de budgetcode
AC 6.2.1/0290-00/2300000;
Overwegende dat bijkomend krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging;
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° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L23192015 en de raming voor de opdracht
“leveren en plaatsen van 4 fietsoverkappingen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 28.925,62 EUR excl. btw of 35.000,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op de budgetcode AC
6.2.1/0290-00/2300000.
Artikel 4: Bijkomend krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging.
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 uitgaven van meer dan 10%
voortvloeien.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ.
19. Kapitaalverhoging Publi-T. Kapitaalverhoging FIGGA.
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat FIGGA op verzoek en voor rekening van de stad aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 16 april 2015 van FIGGA;
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het
vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de bevoorradingszekerheid
van ons land op het vlak van elektriciteit;
Overwegende dat aan de algemene vergadering van FIGGA wordt voorgelegd om over te gaan tot een
kapitaalverhoging ter dekking van de kapitaalverhoging Publi-T;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden
financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen;
Overwegende dat de kapitaalverhoging enkel volstort dient te worden met de op rekening courant
beschikbare middelen;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 11 mei 2015;
BESLUIT: eenparig
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Artikel 1: FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 28.190
aandelen à € 444,83 voor een totaal bedrag van € 12.539.757,70
Artikel 2: Wat betreft de stad Oudenaarde niet in te tekenen op de kapitaalverhoging FIGGA en FIGGA
te verzoeken de middelen op rekening courant ter beschikking te houden van de stad.
Artikel 3: het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van
intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2, t.a.v. de heer
Lieven Ex.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
20. Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen.
De gemeenteraad,
Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een
toelage voor het jaar 2015;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2015 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 11/05/2015;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de
verplichtingen opgelegd door deze wet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer
GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor
betaalbaarstelling.
SECRETARIE
21. Notulen van de gemeenteraad van 27 april 2015. Goedkeuring.
Raadslid Kristof Meerschaut stelt dat de N-VA-fractie de notulen enkel goedkeurt onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het bijkomend beknopt verslag erin wordt geïntegreerd of als zowel de notulen als het
beknopt verslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET
Minstens twee derden van de gemeenteraadsleden gaan akkoord het dossier bij hoogdringenheid te
behandelen: Marnic De Meulemeester, Lieven Cnudde, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard
Eeckhaut, Stefaan Vercamer, 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, André Vansteenbrugge, Roland Van Heddegem, Steven
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Bettens, Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde DeSmet, Bruno Van Waeyenberghe, Brigitte
Coppitters, Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede.
22. Farys. Goedkeuren van de agenda van de (buitengewone) algemene vergaderingen op 29 juni
2015
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord om het dossier bij hoogdringendheid aan de agenda toe te
voegen.
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de TMVW;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het
Vlaamse gewest, Waalse gewest en Brusselse gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales waardoor TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015 moet worden omgevormd naar een
rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat deze omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden
aangepast aan voormeld decreet;
Gelet op de documenten m.b.t. de statutenwijziging die op 31 maart 2015 aangetekend aan de stad werden
overgemaakt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2015 waarbij het ontwerp van statutenwijziging door de
Oudenaardse gemeenteraad werd goedgekeurd;
Gelet op de documenten die op 18 mei 2015 aan de stad werden overgemaakt, houdende het voorstel van
een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW:
1. Het voorstel van statutenwijziging van TMVW
2. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel
in het kader van de statutenwijziging
3. Het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de statutenwijziging
4. Het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het statutair
doel in het kader van de statutenwijziging en het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake
de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW
5. Het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
6. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting
(partiële splitsing) van TMVW
7. Het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW
8. Het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing door
oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW
9. Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR
10. Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS
11. Het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS
Gelet op de statuten van TMVW waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie moeten
genomen worden door haar algemene vergadering;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van IC TMVW cvba op 29 juni 2015, waarin
de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering ‘Statutenwijziging IC TMVW
onder voorbehoud van splitsing’ op 29 juni 2015, waarin de agenda werd meegedeeld en de agendapunten
werden toegelicht;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’
op 29 juni 2015, waarin de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV op 29 juni 2015,
waarin de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda met toelichtingen van de algemene vergadering IC
TMVW cvba van 29 juni 2015:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.
3. Verslag van het college van commissarissen.
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4.
5.
6.
7.

Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR).
Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen.
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014-2015.
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de agenda met toelichtingen van de buitengewone algemene
vergadering ‘Statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing’ op 29 juni 2015:
1. Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet
van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging het statutair doel in het
kader van de voormelde statutenwijziging.
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging.
4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging.
5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de
statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het
statutair doel.
6. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van
de commissaris-revisor.
7. Uitvoeringsvolmacht.
Artikel 3. Goedkeuring te verlenen aan de agenda met toelichtingen van de buitengewone algemene
vergadering ‘Partiële splitsing IC TMVW’ op 29 juni 2015:
1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van
TMVW.
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW.
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW.
4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door
oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW.
5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting
(partiële splitsing) van TMVW.
6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR.
7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS.
8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de
partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of
(technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen).
9. Uitvoeringsvolmacht.
Artikel 4. Goedkeuring te verlenen aan de agenda met toelichtingen van de bijzondere algemene
vergadering TMVW ISV op 29 juni 2015:
1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding
van toetredingen.
2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités.
3. Aanstelling bestuurders.
4. Goedkeuring vergoedingen.
Artikel 5. Goedkeuring te verlenen aan het intercommunaal voorstel inzake migratieplan
vertegenwoordigers.
Artikel 6. Opdracht te geven aan raadslid Dirk De Bock, aangeduid om tot het einde van de legislatuur de
stad te vertegenwoordigen in de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen van
TMVW zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die in verband met bovenvermelde
aangelegenheden door de gemeenteraad van heden worden getroffen.
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en er
een afschrift van te bezorgen aan TMVW, Stropstraat 1 in 9000 Gent.
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Stemden voor: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3) + N-VA (2) + Sp.A (2)
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1. Raadslid Elisabeth Meuleman.
1.1 Vraag 1: Alvey.

Op 15 mei verscheen in de pers het bericht dat het bedrijf Alvey zijn vestiging in Oudenaarde
zou sluiten en verhuizen naar Deerlijk. Volgens Managing Director Bart Versichel sluiten de
deuren in Eine op 8 juni eerstkomend. In datzelfde bericht is het de schepen van ruimtelijke
ordening die reageert en uit de lucht valt: “Het stadsbestuur had geen enkele notie van deze
plannen.”
Vragen:
1. Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de stad en Alvey sinds de verslaggeving in
de media half mei ? Wat was het resultaat van deze gesprekken ? Zijn de verhuisplannen
definitief ? Indien het bedrijf effectief verhuist, welke zijn de mogelijkheden en de
plannen van de stad met betrekking tot de betreffende terreinen die eigendom zijn van
Alvey ? Wat met het Brownfieldconvenant dat afgesloten werd tussen de vlaamse
overheid, het bedrijf Alvey en de stad Oudenaarde ?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eckhaut.
1.2

Vraag 2: Sluiting Santens.

Na het eerder besproken Alvey waarbij 100 arbeidsplaatsen teloorgaan noteerden we afgelopen
maand ook het faillissement van het bedrijf Descamps, het voormalige Santens. Ook hier gaan
113 jobs teloor.
Vragen
1. Had de stad dit faillissement zien aankomen? Hoe lang was het geleden dat de stad nog
overleg had met de directie van Descamps rond het bedrijf ?
2. Hoe zit het met de tewerkstelling in de stad Oudenaarde ? Hoeveel werknemers gaan
opnieuw een job vinden in hun streek ? Welke tewerkstellingsinitiatieven ontplooit de
stad?
3. Hoe denkt de stad eraan nieuwe werkgevers naar Oudenaarde te lokken ? Heeft zij een
plan hieromtrent ?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.
Raadslid Steven Bettens.
2.1 Voorstel 1: Baggerstort.

Eind april 2015 verleende de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een milieuvergunning
aan Waterwegen en Zeekanaal voor de bouw en exploitatie van een monodeponie voor nietherbruikbare en niet-gevaarlijke baggerspecie. Eerder had het College van Burgemeester en
schepenen van de Stad Oudenaarde gunstig advies verleend voor de vergunningsaanvraag en dit
onder volgende bijzondere voorwaarden:
 Een beperkte afwijking op het niet heraanplanten van een groenscherm
 De aanvoer van de baggerspecie en het afdekzand gebeurt steeds via de Schelde
 De berging gebeurt met een splijtbak, steeds wanneer dit mogelijk is
 Er wordt gewerkt met moderne en goed onderhouden machines om de geluidsoverlast
zoveel mogelijk te beperken
 Een meldpunt voor overlast wordt geïnstalleerd en opgevolgd
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In de uitgereikte milieuvergunning aan Waterwegen en Zeekanaal worden niet alle door de Stad
op gelegde bijkomende voorwaarden weerhouden.
Tevens kwam er een negatief advies van Ovam omwille van de onzekerheid naar lekdichtheid
van de bentonietkuip, inzonderheid de bodem van de put. In de milieuvergunning wordt dit
advies noch weerlegd noch geremedieerd.
Ook haalden de VMM en een buurtcomité de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het slib aan
(PCB’s en vlamvertragers) die niet of onvoldoende besproken werden in het MER. De
bezorgdheden omtrent deze stoffen worden in de milieuvergunning niet weggenomen
niettegenstaande deze stoffen voldoen aan de Europese criteria voor REACH waar ze als “zeer
zorgwekkend” gecatalogeerd staan. Door de problematiek van deze stoffen niet te weerleggen is
er sprake van een misleidende en ‘niet correcte’ classificatie van het baggerslib.
Omwille van al bovenstaande stellen we voor dat de gemeenteraad:
Voorstel:
De gemeenteraad van Oudenaarde tekent bij monde van het College van Burgemeester en
Schepenen beroep aan tegen en vraagt de vernietiging van de milieuvergunning
M03/45035/281/1/A/1/PW/FV uitgereikt door de Bestendige Deputatie aan de nv Waterwegen
en Zeekanaal voor de ‘Bouw en exploitatie van een monodeponie voor niet-herbruikbare en nietgevaarlijke baggerspecie’
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
Stemming over het voorstel:
Stemden voor: 5: Groen (3) + Sp.A (2)
Stemden tegen: 22: Open VLD (11) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA
Het voorstel wordt niet weerhouden.
2.2

Voorstel en vraag 2: Kilometerheffing op de N46 en vraag meer verkeersleefbare N46.

In de week van 18 mei maakte de Vlaamse regering bekend op welke wegen een
kilometerheffing zal moeten betaald worden. Volgens het voorgestelde plan zou in Oudenaarde
een heffing moeten betaald worden op de N8 en de N60, de N46 zou tolvrij zijn.
Voorstel:
de N46 is nu al een heel drukke weg. Wanneer op deze wel geen kilometerheffing komt zal het
vrachtverkeer er nog meer gebruik van maken waardoor de weg nog drukker, onveiliger en
minder leefbaar wordt. Wij stellen voor dat de stad er bij het Gewest op aandringt om ook op de
N46 een kilometerheffing in te voeren.
Vragen:
- de discussie rond de kilometerheffing vormt de gelegenheid om onze vraag naar een
veiligere en verkeersleefbaardere Nederenamestraat te herhalen. Wat is de stand van de
zaken in het dossier over de herinrichting van de Nederenamestraat?
- Is de stad bereid om deze en/of andere gewestwegen over te nemen van de Vlaamse
overheid om die dan zelf in te richten zodat de leefbaarheid en veiligheid langs deze
wegen verhoogd worden?
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
Stemming over het voorstel:
Stemden voor: 7: Groen (3) + N-VA (2) Sp.A (2)
Stemden tegen: 21: Open VLD (11) + CD&V (9) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 1: Hilde De Smet (onafhankelijke)
Het voorstel wordt niet weerhouden.
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2.3

Vraag en voorstel 3: Aankoopbeleid van de stad en autodelen in Oudenaarde.

Recent keurde de stad Oudenaarde de aankoop van voertuigen op gas goed. De stad is ook van
plan om binnenkort het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De stad wil op die manier in
samenwerking met de provincie en andere partners de strijd aangaan tegen de klimaatopwarming
en de CO2-uitstoot omlaag halen.
Vraag: is het, in het kader van het Burgemeestersconvenant, niet logisch en vanzelfsprekend dat
de stad bij de aankoop van nieuwe voertuigen kiest voor elektrische voertuigen?
Voorstel: transport heeft een enorme impact op de CO2-uitstoot. Oudenaarde wil dé fietsstad van
de regio worden. Dit engagement past perfect in het Burgemeestersconvenant. Autodelen is een
andere manier om het aantal wagens op de weg omlaag te halen. We stellen voor dat de stad haar
wagenpark tijdens het weekend ter beschikking stelt van de bevolking. Deze vorm van autodelen
is een van de vele die het stadsbestuur uitwerkt.
De vraag en het voorstel worden beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
2.4

Vraag 4: Fietspunt aan het station en fietsdoorsteek achter het ziekenhuis.

Vraag over het fietspunt: in de week van 18 mei lazen we in de pers dat de MMBS wil besparen
op de fietspunten. Op de commissie mobiliteit die diezelfde week plaatsvond vernamen we dat
de NMBS niet betrokken is bij de inrichting en uitbating van een fietspunt aan het station van
Oudenaarde. Aanvankelijk was dat nochtans anders. Het was de NMBS zelf die einde 2012 een
aanbesteding liet uitschrijven voor de uitbating van een fietspunt aan het station van Oudenaarde
en begin dit jaar nog ging het stadsbestuur akkoord met het voorstel van de NMBS om Blue
Bikes aan te bieden. Het is duidelijk dat de NMBS wel betrokken was bij de inrichting én de
uitbating van een fietspunt, de NMBS was zelfs de initiatiefnemer. Wat zal er worden van het
fietspunt nu de NMBS niet meer meewerkt aan de realisatie?
Vraag over de fietsdoorsteek: wat is de stand van zaken in verband met de aanleg van het
fietspad tussen het ziekenhuis en de spoorweg?
De vragen worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
3.
Raadslid Tim Vanderhaeghen.
3.1 Vraag 1: Zwemmen in de Donkvijver.

In de notulen van het schepencollege van 30 maart 2015 lezen we onder punt 16.8
Openluchtzwemmen in de Donk:
Akkoord om enkel op de gevraagde data in de Donk te zwemmen mits de aanvrager, The
Outsider, zelf de verantwoordelijkheid opneemt voor alle deelnemers en voorziet in twee
redders, reddingsboot en een kayak.
Vragen:
- Welke zwemactiviteiten wil The Outsider organiseren, wanneer, voor wie?
- Wat is de exploitatie-overeenkomst met The Outsider?
- Zijn de voorwaarden en verantwoordelijkheden contractueel vastgelegd?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.2

Vraag 2: Sluiting uitleenpost bibliotheek in Eine.

In het collegebesluit kunnen we lezen dat het college akkoord gaat met de sluiting van de
uitleenpost van de bibliotheek in Eine.
Vragen:
- Vanwaar deze beslissing?
- Volgens de notulen van het college zal het beheersorgaan hierover nog geconsulteerd worden.
Zullen de andere betrokken adviesraden hierover ook geconsulteerd worden: cultuurraad,
gezinsraad, …?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
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4.
Raadslid Kristof Meerschaut.
4.1 Vraag 1: Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen.
De stad Oudenaarde is één van de partners binnen het bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. De missie
van dit bedrijvencentrum luidt: “Jonge en startende ondernemers, de noodzakelijke infrastructuur,
diensten en begeleiding bieden voor het opstarten en ontwikkelen van hun activiteiten in de stimulerende
omgeving van een stijlvol en functioneel bedrijvencentrum.” De bedoeling is uiteraard dat er na verloop
van tijd een doorstroming ontstaat, dat starters doorgroeien en een nieuwe locatie zoeken en vinden, en dit
bij voorkeur in Oudenaarde.
Vragen
1. Heeft het stadsbestuur als partner een zicht op:
a. hoeveel bedrijven ooit gestart zijn in het starterscentrum
b. wat de gemiddelde verblijftermijn is van een startend bedrijf
c. hoeveel bedrijven inmiddels doorgegroeid zijn naar een nieuwe locatie (in/buiten
Oudenaarde)
2. Beschikt het stadsbestuur over een visie met betrekking tot de doorstroming van starters?
3. Op welke manier stimuleert het stadsbestuur de doorgroeiende starters om zich te vestigen in
Oudenaarde?
4. Wordt bij de starters gepolst naar interesse wanneer een nieuw bedrijventerrein wordt
aangesneden of een oud bedrijventerrein moet worden gerevitaliseerd?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.2

Vraag 2: Protocol handhaving.

In het Vlaams Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening (2010) wordt aangestuurd op structureel overleg
tussen de verschillende handhavingspartners (Inspectie RWO, het Parket, de gemeente/politie), met als
doel de handhaving efficiënter te maken. De afspraken tussen de verschillende partners inzake
samenwerking, taakverdeling en met betrekking tot het bepalen van de prioriteiten worden opgenomen in
een protocol handhaving. Het initiatief tot opmaak ligt bij de lokale overheid. Het stadsbestuur heeft de
opmaak van een dergelijk protocol voorzien in het meerjarenplan (actieplan 3.1, acties 3.1.1 en 3.1.2).
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15 december 2014 een ontwerp
samenwerkingsprotocol goedgekeurd.
Vraag
1. We zijn inmiddels een half jaar later: Hoever staat dit dossier? Wat is de planning?
2. Welke
prioriteiten
inzake
handhaving werden
voorgesteld in het
ontwerp
samenwerkingsprotocol?
3. Beschikt de stad Oudenaarde over een handhavingsambtenaar met PV-bevoegdheid?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.
Raadslid André Vansteenbrugge.
5.1 Voorstel 1: Boogschieten op staande wip.
In de notulen van het CBS van 27 april jl. staat te lezen dat een offerte werd gevraagd voor levering en
plaatsing van 2 modulaire prefabgebouwen en berging als accommodatie voor de schutters. Dit ter
vervanging van de accommodatie die zich nu in de omgeving van het Stedelijk Zwembad bevindt. De
gunningsprocedure werd stopgezet omdat de (enige) offerte te hoog uitviel.
Voorstel:
Gelet op het feit dat
- het aantal beoefenaars van deze sport de voorbije jaren geleidelijk verder afneemt
- de Stad Oudenaarde, net als andere steden, ertoe verplicht wordt een rationeel uitgavenbeleid te
voeren met een aantal besparingen tot gevolg
- in Oudenaarde zich al een accommodatie voor schutters staande wip bevindt, namelijk in de
deelgemeente Heurne
- deze accommodatie in Heurne nog maar enkele jaren geleden grondig vernieuwd is met nieuwe
muitwippen
- het veel efficiënter en goedkoper zou zijn de bestaande accommodatie in Heurne aan te passen,
o.a. door het uitbouwen van een nieuwe kantine, berging, e.d.
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beslist de Stad Oudenaarde
- af te zien van een nieuwe accommodatie
- de accommodatie in Heurne op een gepaste manier te verruimen, zodat alle schutters er
terechtkunnen.
Het raadslid gaat ermee akkoord zijn vraag uit te stellen tot de volgende gemeenteraad aangezien de
bevoegde schepen verontschuldigd is wegen ziekte.
5.2 Voorstel 2: Jongerenwerkloosheid.
Meer dan een jaar geleden diende ik onderstaand voorstel in op de GR. Intussen ontvingen wij een nieuw
arbeidsmarktrapport april 2015. 1 op de 5 niet-werkende werkzoekenden blijft <25 jr. Daarnaast lezen we
ook dat ‘(H)et aantal vacatures in Oudenaarde zit sinds oktober 2014 in dalende lijn en staat op het
laagste punt sinds 2012.’
Daarom wil ik hier mijn voorstel van april vorig jaar herhalen.
De regionale rapporten laten zien dat ook in onze stad de werkloosheid onder de jongeren (-25 j.) vrij
groot is. De situatie is niet kenmerkend voor Oudenaarde, maar dat neemt niet weg dat veel jonge
mensen hierdoor een hele tijd zonder echt perspectief zitten. Ook al heeft een gemeente beperkte
mogelijkheden om tegen een economische trend in te roeien, toch zou elke poging om dat te doen bekeken
moeten worden.
Voorstel:
- De Stad Oudenaarde richt een O-team op. (Hiervoor kan gedacht worden aan de oprichting van
een extern verzelfstandigd agentschap).
- Het O-team bestaat uit 10 schoolverlaters die voor maximaal 1 jaar bij dat O-Team kunnen
werken.
- Er wordt een basisnettoloon vastgesteld waarvoor de kandidaten zich inschrijven, ongeacht hun
basisopleiding.
- Kandidaatstelling gebeuren elektronisch en de selectie gebeurt ook elektronisch, d.w.z. dat er
geen zogenaamde sollicitatiegesprekken of selecties aan te pas komen, zodat alle kandidaten
effectief een gelijke kans hebben.
- De kandidaatstelling wordt jaarlijks vernieuwd, b.v. per 1 oktober.
- Zodra een van de kandidaten een betere job heeft gevonden, kan uit de reserve een nieuwe
kandidaat worden geloot.
- Het O-team wordt binnen de stad ingezet om bij te springen bij allerhande festiviteiten,
onderhoud en verfraaiing van de stad, administratieve hulp, enz. Hierdoor zal de nettokost van
het initiatief aanzienlijk dalen, aangezien uitbesteding van een aantal werken en diensten kan
dalen.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.3

Vraag 3: Energieschaarste.

Eind vorig jaar ontstond nogal wat beroering rond eventuele schaarste aan elektriciteit en er werden
plannen en vergaderingen opgezet. Daarna bleek het allemaal een beetje vals alarm te zijn. Of niet?
In De Standaard van vorig weekend (23-24-25 mei) verscheen een artikel dat het optimisme hierover in
vraag stelt.
Vraag:
- Is Oudenaarde intussen nog altijd klaar om een eventuele black-out op te vangen?
- Is Oudenaarde bereid om tijdig in te grijpen en nutteloze energieverslindende punten
(lichtreclames, etalage-, winkel- en bedrijfsverlichting, etc.) af te sluiten?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
6. Raadslid Maarten Blondeel.
6.1 Vraag 1: Heraanleg Markt.
Toelichting :
Eind april 2015 verwachtte het College van Burgemeester en Schepenen het rapport aangaande het
bodemonderzoek dat diende plaatst te vinden in het kader van de heraanleg van de Markt.
Vragen :
- Werd dit rapport reeds ontvangen, en wat zijn desgevallend de conclusies?
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-

Wat is de stand van zaken in het dossier heraanleg Markt?

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
6.2

Voorstel 2: Opname ethische clausule in alle openbare aanbestedingen.

Oudenaarde is officieel een Fair Trade gemeente. Het Fair Trade charter omvat onder meer het
engagement om aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden bij aankoop van producten.
Oudenaarde is tevens officieel een schone-kleren-gemeente waarbij eveneens het engagement wordt
aangegaan om enkel te contracteren met ondernemingen die goede arbeidsomstandigheden garanderen
voor hun werknemers.
De Internationale Arbeidsorganisatie heeft 4 fundamentele arbeidsnormen aangenomen die een absolute
basis vormen van goede arbeidsomstandigheden : Vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen,
verbod op gedwongen arbeid, verbod op kinderarbeid, verbod op elke vorm van discriminatie.
Sp.a stelt voor dat de Stad enkel contracteert met ondernemingen die garanderen dat ze deze basis
arbeidsomstandigheden garanderen.
Voorstel :
- De Stad neemt in al haar openbare aanbestedingen een clausule op waarin de aannemer, die wenst
in de te schrijven, dient te garanderen dat hij de 4 voormelde basisprincipe aangaande
arbeidsomstandigheden van zijn personeel garandeert.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove en zal tijdens een commissievergadering verder
uitgewerkt worden.

De vergadering wordt geheven om 21u58.
Goedgekeurd in zitting van 30 juni 2015.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

