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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 26 OKTOBER 2015 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter
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, Raadsleden
Dagmar Beernaert, Raadslid vanaf agendapunt 3
Bruno Van Waeyenberghe, Raadslid
OPENBAAR

Burgemeester Marnic De Meulemeester vraagt het dossier ‘Goedkeuring wegenistracé in het kader van de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam van Aquafin NV voor de aanleg van een gravitaire
collector, de aanleg van een RWA-leiding en gracht, werken aan de waterloop Sint-Amelbergabeek OS302
3de categorie, de aanleg van een pompstation, in het bijzonder de verbreding van de rijweg in Kerkgate.’
bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Minstens twee derden van de gemeenteraadsleden gaan
ermee akkoord het dossier bij hoogdringendheid te behandelen: Marnic De Meulemeester, Lieven Cnudde,
Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut, Peter Dossche, 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,
Roland Van Heddegem, Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Brigitte
Coppitters, Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede.
Raadslid Steven Bettens stelt voor zijn vraag i.v.m. het opvullen van een put in de Lotharingenstraat bij
hoogdringendheid te behandelen. Minstens twee derden van de gemeenteraadsleden gaan ermee akkoord
de vraag bij hoogdringendheid te behandelen: Marnic De Meulemeester, Lieven Cnudde, Peter Simoens,
Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut, Peter Dossche, 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, Roland Van
Heddegem, Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede.
SECRETARIE
1.

Ontslag van raadslid André Vansteenbrugge. Kennisname.

De gemeenteraad,
Gelet op de brief dd. 13 oktober 2015 van de Heer André Vansteenbrugge waarbij hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid;
Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;
Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Enig artikel: De raad neemt eenparig kennis van het ontslag van gemeenteraadslid André Vansteenbrugge.
2.
Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid in vervanging van de heer
André Vansteenbrugge, ontslagnemer.
De gemeenteraad,
Gelet op het ontslag van raadslid André Vansteenbrugge;
Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet;
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Gelet op de mail dd. 14 oktober 2015 van Mevrouw Dagmar Beernaert, waarbij zij bevestigt het mandaat
als gemeenteraadslid op te nemen;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet de geloofsbrieven
van de verkozen raadsleden moet goedkeuren;
Overwegende dat Mevrouw Dagmar Beernaert, geboren te Oudenaarde op 8 juli 1984 en wonende te
Oudenaarde, Ladeuzestraat 6 haar mandaat als gemeenteraadslid wenst uit te oefenen op de lijst van Sp. A
ter vervanging van ontslagnemend raadslid André Vansteenbrugge;
Gelet op de schriftelijke bewijsstukken, waaruit blijkt dat mevrouw Dagmar Beernaert sedert de
verkiezingen niet opgehouden heeft te voldoen zonder enige onderbreking en op datum van de aanstelling
nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten tot verkiesbaarheid en zich niet in een geval van
onverenigbaarheid of sluiting bevindt;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel: De geloofsbrieven van mevrouw Dagmar Beernaert, als opvolgster op de lijst nr. 4 (Sp. A),
worden goedgekeurd. Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
3.
Aanstelling van mevrouw Dagmar Beernaert tot gemeenteraadslid ter vervanging van de
heer André Vansteenbrugge, ontslagnemend raadslid en eedaflegging.
De gemeenteraad,
Overwegende dat enkel de verkozen gemeenteraadsleden en hun opvolgers van wie de geloofsbrieven
werden goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen;
Gelet op de beslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte nam van het ontslag van de Heer André
Vansteenbrugge, gemeenteraadslid;
Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van heden met betrekking tot de goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw
Dagmar Beernaert, plaatsvervangster;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel: Mevrouw Dagmar Beernaert wordt onmiddellijk ter zitting geroepen en legt in de openbare
vergadering en in handen van de voorzitter de eed af in de bewoordingen “Ik zweer de verplichtingen van
mijn mandaat trouw na te komen”.
Derhalve wordt zij als gemeenteraadslid geïnstalleerd om het mandaat van de Heer André Vansteenbrugge,
ontslagnemend raadslid, waar te nemen.
Zij zal op de voorranglijst de laatste plaats innemen.
Een kopie van deze beslissing wordt binnen de twintig dagen na de eedaflegging overgemaakt aan de
Vlaamse Regering en aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
4.
Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden
overeenkomstig art. 50 § 2 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad,
Overwegende dat in zitting van heden in de vervanging van de Heer André Vansteenbrugge werd voorzien
door de aanstelling en de beëdiging van Mevrouw Dagmar Beernaert;
Gelet op het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Enig artikel: De tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als
volgt:
Naam
Lijst
Anciënniteitsdatum
Simoens Peter
Open VLD
01.01.1989
Hove Guy
Open VLD
20.03.1989
De Meulemeester Marnic
Open VLD
01.01.1995
Eeckhaut Richard
CD&V
01.01.1995
Adam John
Open VLD
01.01.2001
Dossche Peter
Open VLD
01.01.2001
Merchie Wim
CD&V
01.01.1989 / 16.08.2000
Portois Carine
Open VLD
02.01.2007
De Bock Dirk
Open VLD
02.01.2007
Lauweryns Danny
Open VLD
02.01.2007
De Vos Sybille
Open VLD
02.01.2007
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De Temmerman Katrien
Meuleman Elisabeth
De Cock Mathieu
Van Heddegem Roland
Coppitters Brigitte
Cnudde Lieven
Botteldoorn Günther
Mas Mathieu
Blondeel Maarten
Bogaert Franka
Yurtay Murat
Van Waeyenberghe Bruno
Bettens Steven
Vanderhaeghen Tim
Meerschaut Kristof
De Smet Hilde
Bostyn Els
Vansteenbrugge Marleen
Van Den Heede Jeanique
Beernaert Dagmar

Open VLD
Groen
CD&V
N-VA
CD&V
CD&V
Open VLD
CD&V
SP.a
Open VLD
Open VLD
Onafhankelijk
Groen
Groen
N-VA
Onafhankelijk
CD&V
Open VLD
CD&V
SP.a

02.01.2007
02.01.2007
29.01.2007
28.09.1998 /31.12.2000
26.03.2012 /31.12.2012 / 28.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
30.09.2013
31.03.2014
30.06.2014
26.10.2015

5.
Raadscommissies. Aanpassing samenstelling wegens vervanging van ontslagnemend raadslid
André Vansteenbrugge.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij Mevrouw Dagmar Beernaert werd aangesteld als
gemeenteraadslid in vervanging van de Heer André Vansteenbrugge, ontslaggever;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 januari 2013 en 25 februari 2013 waarbij de
raadscommissies werden samengesteld;
Overwegende dat de vacante plaats van ontslagnemend raadslid André Vansteenbrugge als commissielid
met raadgevende stem in volgende raadscommissies kan ingenomen worden door mevrouw Dagmar
Beernaert:
 Commissie van schepen Lieven Cnudde
 Commissie van schepen John Adam en schepen Peter Dossche
 Commissie van schepen Guy Hove
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de commissie van schepen Lieven Cnudde (jeugd- en gezinsbeleid, mobiliteit, onderwijs,
kinderopvang) wordt mevrouw Dagmar Beernaert aangesteld als lid met raadgevende stem in vervanging
van de Heer André Vansteenbrugge, ontslaggever.
Artikel 2: In de commissie van schepen John Adam (personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen) en
schepen Peter Dossche (financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging) wordt mevrouw Dagmar
Beernaert aangesteld als lid met raadgevende stem in vervanging van de Heer André Vansteenbrugge.
Artikel 3: In de commissie van schepen Guy Hove (openbare werken en cultuur) wordt mevrouw Dagmar
Beernaert aangesteld als lid met raadgevende stem in vervanging van de Heer André Vansteenbrugge.
Artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken administratieve
stadsdiensten.
6.
IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering en de
algemene vergadering op 1 december 2015. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op het feit dat de stad met aangetekende brief van 31 augustus 2015 wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering op dinsdag 1 december 2015 met als agenda: wijziging
statuten.
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Gelet op het feit dat de stad met brief van 8 oktober 2015 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de een
2de bijzondere algemene vergadering op dinsdag 1 december 2015 met als agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 2 juni 2015
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2016
4. Wijziging samenstelling raad van bestuur
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 de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda en bijhorende stukken voor de bijzondere algemene vergaderingen van 1
december 2015 van IGS Westlede goed en geeft de vertegenwoordiger van de stad de opdracht de
voorstellen tijdens die vergadering goed te keuren.
Artikel 2. De Heer Mathieu Mas, raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde werd voor de
legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van IGS Westlede.
Artikel 3. Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 9700 Oudenaarde werd voor de
legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van IGS Westlede.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
7.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015
en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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 3 september 2015 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer
van afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering op donderdag 17 december 2015 met volgende agenda:
1. Statutenwijziging.
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: eenparig
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan het punt vermeld op de agenda met bijhorende stukken waarover
een beslissing moet worden genomen en dat voorgelegd wordt op de buitengewone algemene vergadering
van I.Vl.A. op donderdag 17 december 2015.
Artikel 2. De Heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700
Oudenaarde werd 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 werd 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 buitengewone algemene vergadering van I.Vl.A.
op donderdag 17 december 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing, 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.
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8.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december
2015 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, “Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het
Westen”;
Gelet op het feit dat de stad met aangetekende brief van 17 september 2015 opgeroepen werd om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 17 december 2015 plaatsheeft in
het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
Gezien het dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in zitting van
16 september 2015 en dat aan de stad werd overgemaakt.
Naams- en doelwijziging
In agendapunt 2 wordt voorafgaand aan de voorgestelde fusie-operatie binnen Gaselwest voorgesteld om
een naamswijziging en doelwijziging met overeenkomstige statutenwijzigingen door te voeren. De
benaming van de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest’ wordt gewijzigd in de benaming ‘Eandis
Assets’. Het doel van de vereniging wordt verduidelijkt om rekening te houden met de injectie-activiteit
(bi-directionaliteit) op het distributienet en omvat tevens een preciezere omschrijving omtrent de aankoop
en levering van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten.
Bedrijfstak Waalse gemeenten – akteneming eventuele uittredingen(en) - partiële splitsing door
oprichting van Gaselwest-Zuid
In agendapunt 1 zal akte genomen worden van de eventuele (individuele) uittreding(en) van de
Waalse gemeenten die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van 13
februari 2014 wordt/worden betekend.
In agendapunt 3 wordt voorgesteld om eveneens voorafgaand aan de voorgestelde fusie-operatie te
opteren voor een afsplitsing van de bedrijfstak vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot de Waalse
Gaselwest-gemeenten door oprichting van een nieuwe opdrachthoudende vereniging GaselwestZuid. Alle huidige deelnemers van Gaselwest zullen deelnemen aan deze vereniging, tenzij één of
meerdere Waalse gemeenten vooralsnog vooraf zouden beslissen om individueel uit te treden uit
Gaselwest. De statutaire einddatum van Gaselwest-Zuid is vastgelegd op 9 november 2019 (zoals
deze van de te splitsen vereniging Gaselwest). Uitsluitend de Waalse gemeenten zullen beschikken
over kapitaalaandelen A en participeren in het resultaat. De huidige openbare deelnemers van de te
splitsen vereniging Gaselwest zullen elk beschikken over één aandeel B in het kader van de
gecoördineerde samenwerking met Eandis Assets inzake het beheer van de gemeenschappelijke
installaties.
Een statutenontwerp Gaselwest-Zuid en een ruilovereenkomst tussen de openbare deelnemers met
betrekking tot de aandelen worden ter goedkeuring voorgelegd.
Voormelde partiële splitsingsoperatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals
geformuleerd in artikel 3 van onderhavig besluit.
Fusie door overneming van de andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep
Nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale productie en de
hernieuwbare en duurzame energie, dienen zich aan. In dit verband zijn aanpassingen en
uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme
technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige financieringsmiddelen te kunnen aantrekken.
Door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking zullen de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm (opdrachthoudende
vereniging) kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’. Bijgevolg
zal het mogelijk zijn om bijkomend een of meerdere privaatrechtelijke / publiekrechtelijke
maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen.
In het kader van deze verruiming wordt aan de deelnemers gevraagd om te beraadslagen over een
voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd) van de zes
andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep.
Aan de deelnemers wordt eveneens gevraagd om te beraadslagen over een ontwerp van
statutenwijziging waarin alle elementen verwerkt zijn om te komen tot de gefuseerde
distributienetbeheerder Eandis Assets.
Voormelde fusie-operatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals geformuleerd in
artikel 4 van onderhavig besluit.
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Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd
op 18 januari 2013, is van toepassing. Volgens dit decreet dient de gemeenteraad zijn goedkeuring
te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan
de voorgestelde naams- en doelwijziging, het voorstel van partiële splitsing en het voorstel van
fusie inclusief de statutenwijzigingen in het kader van de fusieoperatie. De gemeenteraad dient
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december 2015:
1. Akteneming eventuele uittreding(en) die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de
drie gewesten van 13 februari 2014 wordt / worden betekend.
2. Voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het
kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan
het doel.
b. Goedkeuring van de doel- en statutenwijzigingen.
c. Verlenen van machtiging om de beslissing, genomen in de voorgaande agendapunten 2.a. en
2.b. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
3. Partiële splitsing bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging:
a. Kennisneming van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur
en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing van de
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging Gaselwest-Zuid, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een
kopie van deze stukken verkrijgen.
b. Goedkeuring van het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing door overneming van de
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” van deze vereniging, hierna kortweg “Eandis Assets” genoemd
(voorheen Gaselwest), overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 3.a.,
door overneming door de nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, bij wijze van overdracht
door onderhavige vereniging aan deze nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van de
volledige bedrijfstak “Waalse Gemeenten”, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende deze bedrijfstak, en dit op basis van
een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande
dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen bedrijfstak ‘Waalse Gemeenten”,
geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de
principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende
nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, op last voor deze laatste “Eandis Assets” te
vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de gedeeltelijke/partiële splitsing te dragen, en
voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 3.a.
hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. En overeenkomstige kapitaalvermindering.
c. Goedkeuring statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid.
d. Goedkeuring ruilovereenkomst aandelen en overeenkomstige aanpassing van het register van
de deelnemers.
e. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 3.a. tot en
met 3.d. bij authentieke akte te doen vaststellen, de statuten dienovereenkomstig vast te leggen en
de vereniging op te richten.
4. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis
cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets
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(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle
rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld
in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.
c. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka,
Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het voorstel
hiervoor vermeld onder punt 4.b., bij wijze van overdracht aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de
overgenomen verenigingen van het volgend aantal nieuwe aandelen A van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest), en dit per activiteit elektriciteit en gas, zonder aanduiding van nominale waarde, en
volledig volgestort:
- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 1,73932 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;
- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo;
- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;
- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;
- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek.
- aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas.
Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen
verenigingen zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016,
met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de over te nemen
verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening
2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn
van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste de
over te nemen verenigingen te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de fusie door
overneming te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald
in het onder punt 4.b. hiervoor vermeld fusievoorstel.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.
d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
e. Goedkeuring van de statutenwijzigingen van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 4.a. tot en
met 4.e bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
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g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van
de machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals
vermeld onder punt 4.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva
per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn.
5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder
door VREG
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016
7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging
8. Statutaire benoemingen
9. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde naamswijziging van Gaselwest in “Eandis Assets”
en aan de voorgestelde doelwijziging alsook de overeenkomstige statutenwijzigingen.
Artikel 3
akte te nemen van de eventuele uittredingen van de Waalse gemeenten uit Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van 13
februari 2014 en zijn goedkeuring te hechten aan het (in die zin eventueel aangepaste) voorstel tot
partiële splitsing van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest),
overeenkomstig het splitsingsvoorstel door overneming door een nieuw op te richten vereniging
Gaselwest-Zuid van de volledige bedrijfstak “Waalse gemeenten”, waarbij vanaf 1 januari 2016
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden
betreffende deze bedrijfstak, overgedragen worden aan deze nieuwe vereniging en de
ruilverhouding tussen de aandelen van de vereniging Gaselwest-Zuid en van Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) na partiële splitsing bepaald wordt op één aandeel Gaselwest-Zuid voor
0,02853762 aandeel van de te splitsen vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) met
betrekking tot de activiteit elektriciteit en 0,027291424 aandeel met betrekking tot de activiteit gas,
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde modaliteiten en bijhorende tabel
inzake de ruil van aandelen tussen de openbare deelnemers , met name :
- de Vlaamse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en aandelen Ag die zij
aanhouden binnen ‘Gaselwest–Zuid’ ten gunste van de Waalse deelnemers, en dit globaal pro
rata de tussen de Waalse deelnemers bestaande onderlinge deelnemingsverhouding;
- de Waalse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en alle aandelen Ag die zij
aanhouden binnen ‘GASELWEST / EANDIS ASSETS’ ten gunste van de Vlaamse
deelnemers, en dit globaal pro rata de tussen de Vlaamse deelnemers bestaande onderlinge
deelnemingsverhouding;
- en tenslotte zijn goedkeuring te hechten aan de statuten van Gaselwest-Zuid, onder de
opschortende voorwaarden van :de goedkeuring door de raad van bestuur van Gaselwest met
betrekking tot de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteit gas in aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissing reeds genomen is);
- het verkrijgen vanwege de Waalse regering van de erkenning van de vereniging GaselwestZuid als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas in
de betrokken Waalse gemeenten.
Artikel 4
zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd) overeenkomstig het fusievoorstel,
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waarbij voor IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas op 1 januari 2016 de algeheelheid
van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning
- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 1,73932 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;
- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo;
- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A
Eandis Assets voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;
- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;
- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek.
- aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas,
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen in het kader van
de fusieoperatie van ‘Eandis Assets’, dit onder de opschortende voorwaarden van :
- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de
distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van
een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis
Assets’;
- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van
de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;
- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis
Assets;
- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen;
- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.
Artikel 5
Raadslid Mathieu Mas, de vertegenwoordiger van de stad of raadslid Sybille De Vos,
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 december 2015, op
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te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen 1, 2, 3 en 4 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 6
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat intercommunales@eandis.be.
9.

FARYS. Statutenwijziging.

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W. ;
Gelet op het ontwerp herwerkte statuten TMVR en TMVS dat door T.M.V.W. aan de gemeente werd
overgemaakt per aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015;
Gelet op de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda
hierbij ingesloten, door T.M.V.W. aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015 ;
Gelet op de diverse toelichtingen door T.M.V.W. m.b.t. deze statutenwijziging ;
Besluit: eenparig
Artikel 1
1.
akte te nemen van het besluit van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni
2015 van T.M.V.W. om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting
(partiële splitsing) van T.M.V.W., waarbij deze laatste bepaalde activa en passiva (ter zake haar
secundaire diensten) overdraagt aan een nieuw op te richten vereniging (volgens het decreet van 6 juli
2001) met maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Recreatiebeheer” (afgekort TMVR) en andere bepaalde activa en passiva (ter zake haar wegenisactiviteit
en aanvullende diensten) overdraagt aan een andere nieuw op te richten vereniging (volgens het decreet
van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Serviceverlening” (afgekort TMVS), luidens een splitsingsvoorstel opgesteld door het
bestuursorgaan op 29 april 2015 en op bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van T.M.V.W., van
het college van commissarissen van T.M.V.W. en van het controleverslag van de commissaris I.B.R.
van T.M.V.W. , met dien verstande dat ter beslissing van de buitengewone algemene vergadering staat,
bij wege van deels correctief Besluit dat de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Serviceverlening” (afgekort TMVS) geldt als een dienstverlenende en niet als een opdrachthoudende
vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) ;
2.
de gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene vergadering
van 29 juni 2015 van T.M.V.W. goed te keuren;
3.
als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting van TMVR en vaststelling van
de nieuw herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR goed te keuren;
4.
als rechtsgevolg van de partiële splitsing van T.M.V.W., de oprichting van TMVS en vaststelling van
de nieuw herwerkte statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren;
5.
goedkeuring te verlenen aan de schrapping van de A-, V- en S- en daarmede samengaande S(k)- en
F-aandelen van T.M.V.W., in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing aan de
respectievelijk betrokken vennoten nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven en
toegekend (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen) ; omzetting
in TMVW van de bestaande T-, D-, D(2)-, Z, Z(2)- en daarmede samengaande F-aandelen in nieuwe
aandelen van dezelfde categorie in TMVW ;
6.
vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit tot
omvorming van T.M.V.W. naar een opdrachthoudende vereniging, met doelwijziging en nieuwe
herwerkte statuten, werd genomen door de buitengewone algemene vergadering voorafgaand aan
deze vergadering ;
7.
machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.
Artikel 2
Raadslid Dirk De Bock te bevestigen als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering IC
T.M.V.W.en raadslid Danny Lauweryns te bevestigen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering IC T.M.V.W.
Artikel 3
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Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 4
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan T.M.V.W., Stropstraat 1 te 9000 Gent.
10.
SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 14 december 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 7 oktober 2015 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan de algemene vergadering op maandag 14 december 2015 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau (art. 40).
2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste algemene
vergadering.
3. Goedkeuren actieplan en budget 2016
4. Aanvaarden OCMW Haaltert en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport AG van de stad Aalst als
leden.
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: eenparig
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 aan de algemene vergadering
van SOLVA op 14 december 2015.
Artikel 2. De Heer Dirk De Bock, raadslid, wonende Mijttestraat 2 te 9700 Oudenaarde werd voor de
legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van SOLVA.
Artikel 3. De heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 te 9700 Oudenaarde werd voor
de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van SOLVA.
Artikel 4. De vertegenwoordigers die zullen deelnamen aan de algemene vergaderingen van SOLVA op te
dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die ter zake genomen worden in de gemeenteraad.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft er kennis van aan SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.
11.

GAS. Formele aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar provincie.

De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 Juni 2010 waarbij de provincie werd aangeduid als
sanctionerend ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de brief van 1 september 2015 van de provincie Oost-Vlaanderen, waarin gemeld wordt dat de
provincieraad in zitting van 27 mei 2015 Anna Bracke, juriste bij de provinciale administratie, heeft
voorgedragen als bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties (GAS) bij toepassing van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure
tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het feit dat die bijkomende voordracht noodzakelijk is om de aangroei van het aantal aanhangig
gemaakte dossiers op te vangen;
Overwegende dat de stad Oudenaarde akkoord kan gaan met de bijkomende aanstelling van de door de
provincieraad voorgedragen sanctionerende ambtenaar;
Gelet op artikel 43 § 2 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad stelt mevrouw Anna Bracke, jurist bij de provinciale administratie aan als
bijkomende ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes.
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Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie OostVlaanderen, aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Juridische Aangelegenheden, cel
Administratieve Sancties, aan de voorzitter van het politiecollege en aan de Procureur des Konings in
Oudenaarde.
12.
Provinciale Brandweerschool. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering op
Gelet op de brief van 2 oktober 2015 van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen
(verder vzw PBO), waarvan onze stad werkend lid is, bevattende de samenroeping van de leden van de vzw
in een Buitengewone Algemene Vergaderging op 17 november 2015, met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Beslissing tot ontbinding van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen - Indien
er een netto-actief overblijft, bestemming van dit netto-actief, overeenkomstig de statuten (4/5meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden)
3. Jaarrekening en balans – toestand op 1 november 2015
4. Verslag van de verificateur
5. Goedkeuring jaarrekening en balans per 1 november 2015 – Kwijting
6. Beslissingen inzake de vereffening:
a. Indien uit de balans blijkt dat er noch activa noch passiva zijn:
b. Sluiten van de vereffening (2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden)
c. In alle andere gevallen:
i. Aanstelling van één of meerdere vereffenaars, met in het tweede geval beslissen of zij
al dan niet als college optreden
ii.Vaststellen van hun vergoeding
7. Volmachten tot het verrichten van de formaliteiten inzake neerleggingen en publicaties
Gelet op artikel 42 en 43,5° van het Gemeentedecreet.
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de artikelen 4,6°, 8 en 20 in het bijzonder.
Gelet op de statuten van de vzw PBO, laatst gecoördineerd op 16 december 2004 en gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2005, de artikelen 31 en 42 in het bijzonder.
Gezien de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de PBO, evenals de provincieraad van OostVlaanderen op resp. 24 maart 2014, 25 juni 2014 en 8 oktober 2014 een Protocolakkoord hebben
goedgekeurd houdende de overname van de Provinciale Brandweerschool door de provincie.
Overwegende dat dit akkoord kadert in de integratie van de brandweer- en politieopleiding (de vzw’s PBO
en OPAC), de opleiding dringende geneeskundige hulp (ingericht door de vzw MEDOV) en de OostVlaamse Bestuursacademie (OBAC) in één provinciaal Centrum voor Vorming van Lokaal
Overheidspersoneel.
Overwegende dat de steden en gemeenten die lid zijn van de vzw PBO met brief van 18 juli 2014, op de
hoogte werden gebracht van de nakende overname.
Overwegende dat de overname volgens de bepalingen van voornoemd Protocolakkoord sinds 1 juli 2015
werd opgestart en op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2015 geheel
of voor het grootste gedeelte beëindigd zal zijn.
Overwegende dat de vzw PBO bijgevolg haar maatschappelijk doel verliest zodat er aanleiding is deze te
ontbinden en desgevallend in vereffening te stellen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene vergadering
van de vzw Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op 17 november2015, evenals van de
agenda van deze vergadering.
Artikel 2. De gemeenteraad stemt in met de ontbinding van deze vzw.
Artikel 3. Aan Burgemeester Marnic De Meulemeester, vertegenwoordiger van de stad in de Algemene
Vergadering van de vzw wordt opdracht gegeven op de Buitengewone Algemene Vergadering van 17
november 2015 zijn stemgedrag af te stemmen op onderhavige gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 4. Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de Gouverneur-Voorzitter van de vzw
Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

250
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; fietspad van
Sterrestraat naar jaagpad; fietspad van weg nr 7 naar jaagpad; aanvraag parkeerplaats voor
personen met een handicap t.h.v. Beverestraat 18, afschaffen parkeerplaatsen voor personen
met een handicap t.h.v. Maagdendale 12 en Fonteinplein.
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 dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Tussen de Sterrestraat en het jaagpad linkeroever wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien.
Dit wordt aangeduid met verkeersborden D7.
Artikel 2: Tussen de weg nr. 7 (= verbinding Martijn van Torhoutstraat – visvijver) en het jaagpad
rechteroever wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien. Dit wordt aangeduid met verkeersborden D7.
Artikel 3: In de Beverestraat t.h.v. nr. 18 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 4: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29 november 2010 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Maagdendale 12).
Artikel 5: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2012 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. parking Fonteinplein).
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.
BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG
14. Toekenning van een tijdelijke toelage aan KLJ Ename.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 12 oktober 2015;
Overwegende dat dit een éénmalige, tijdelijke toelage is voor KLJ Ename. De toelage is voor huisvesting
in de oude parochiezaal “Sint Vaast”. De toelage bedraagt €150/maand van september 2015 t.e.m. juni
2016.
Gelet op de huurovereenkomst tussen Peerdimmo BVBA en KLJ Ename in bijlage
Besluit: eenparig
Art. 1- De toekenning van een toelage van 150,00 euro/maand van september 2015 tot juni 2016 aan KLJ
Ename wordt goedgekeurd.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE.
15. Uitbreiden van de ondergrondse inname, vestigen van erfdienstbaarheid van toegang en
vergoeding werkzone op gronden gelegen Vaddenhoek jegens Pierre Schaubroeck. Vaststellen
van de bijkomende vergoeding.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van gemeenteraad van 24 september 2001 houdende ondergrondse inneming ,
vestigen van erfdienstbaarheid en afbakenen van tijdelijke werfzone op percelen grond gelegen
Vaddenhoek kadastraal 13e afdeling Mullem, sectie A 390C, 392C en 396B eigendom van de heer Pierre
Schaubroek, Filips van Marnixstraat 34 te 9000 Gent, dit met het oog op het verbeteren van de afwatering
in de Vaddenhoek;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2005 houdende principieel goedkeuren van
een uitbreiding van de erfdienstbaarheid en ondergrondse inneming wegens de realisatie van
verkavelingsproject Vaddenhoek en KWZI-Mullem;
Overwegende dat de riolering met diameter 600 mm. vervangen is door riolering diameter 900 mm. ; dat
hierdoor de ondergrondse inneming en erfdienstbaarheid verbreed is van 1,5 meter naar 2 meter;
Overwegende dat de heer Pierre Schaubroeck reeds een vergoeding van 22.831,00 EUR heeft ontvangen;
dat nog een bijkomende vergoeding dient geregeld voor de gerealiseerde uitbreiding;
Overwegende dat deze bijkomende vergoeding in zijn totaliteit kan bepaald worden op 6.009,00 EUR als
volgt :
1) ondergrondse inname + erfdienstbaarheid van toegang ( meerprijs uitbreiding van 1,5 m naar 2,00 meter)
-) 0,5 m x 41 m x 120,00 EUR/m² = 2.460,00 EUR ( woonzone);
-) 0,5 m x 24 m x 3,00 EUR/m² =
36,00 EUR ( agrarisch);
2) vergoeding werkzone respectievelijk aanleg diameter 600 mm. en diameter 900 mm.:
-) 1171 m² x 3,00 EUR/m² = 3.513,00 EUR;
Totale vergoeding : 2.496,00 EUR ( ondergrondse inname – erfdienstbaarheid van toegang) + 3.513,00
EUR ( werkzone) = 6.009,00 EUR;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op het budget van 2015 , jaarbudgetrekening GBB I-BIA 0200-00/2202000;
Gelet op de plans;
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 de uitbreiding van de ondergrondse inname, vestigen van erfdienstbaarheid
en vergoeding werkzone op percelen gelegen Vaddenhoek, 13e afdeling Mullem, sectie A, nrs. 390C, 392C
en 396B, eigendom van de heer Pierre Schaubroeck, Filips van Marnixstraat 34 te 9000 Gent wordt de
bijkomende vergoeding bepaald op 6.009,00 EUR.
Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van het
dossier.
16.
Aanleg fietspad lange afstand (LAF) tussen de Lotharingenstraat en het bedrijf Vande
Moortel. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie OostVlaanderen.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen in het jaar 2012 een fietspad over lange afstand (LAF)
heeft aangelegd tussen de Lotharingenstraat en de Fortstraat;
Overwegende dat gezien de toen onduidelijke situatie ter hoogte van de steenbakkerij Vande Moortel het
aansluitend deel van het fietspad vanaf de Lotharingenstraat niet mee opgenomen werd in het dossier;
Overwegende dat intussen een volledig ontwerpplan van de herinrichting van de site Vande Moortel is
uitgewerkt; dat bijgevolg de ontbrekende schakel in het fietspad kan worden aangelegd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 28 september 2015 houdende - met het oog op het
verwezenlijken van bovengenoemd fietspad - goedkeuren van de noodzakelijke aankoop van een perceel
grond jegens NV Aldinvest ;
Overwegende dat in het kader van bovengenoemd LAF de provincie Oost-Vlaanderen 100 % van de kosten
voor de aanleg van het fietspad op zich neemt ;
Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 houdende regelen van de overheidsopdrachten zal
de provincie Oost-Vlaanderen als opdrachtgever optreden bij de gunning en de uitvoering van de opdracht;
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Gelet op de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, 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 de opdracht “Aanleg fietspad over lange afstand (LAF) tussen de
Lotharingenstraat en het bedrijf Vande Moortel wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en
de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.
Artikel 2: Deze beslissing wordt met de nodige stukken overgemaakt aan de provincie Oost-Vlaanderen.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit
dossier.
17.
Omleggen Volkaartsbeek. Goedkeuring van het ontwerp en de
samenwerkingsovereenkomst met de watering van Melden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de Volkaartsbeek (OS 322), waterloop van 2e categorie uitmondt in de Donkvijver; dat
deze waterloop bedraagt tot de jaarlijks terugkomende algenvorming in de Donkvijver gedurende de
zomermaanden, ten gevolge van de aanvoer van nutriëntenrijk water afkomstig van akkers en de werking
van overstorten;
Overwegende dat om deze algengroei te vermijden en om de algemene waterkwaliteit van de Donkvijver
te verbeteren het aangewezen is om de Volkaartsbeek om te leggen; dat om de doorstroming maximaal te
kunnen regelen hiervoor een overstortconstructie zal aangelegd worden ter hoogte van de Donkvijver
waarop twee regelschuiven geplaatst worden, één naar de omgelegde Volkaartsbeek en één naar de
Donkvijver;
Overwegende dat de kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 260.150 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat evenwel het beheer van de waterloop in kwestie in handen is van de watering van Melden
en dat de stad Oudenaarde zal tussenkomen in de kosten;
Overwegende dat om dit project te realiseren de watering van Melden een gewestbijdrage werd toegekend
van 183.952,92 EUR en een voorlopige provinciale toelage van 48.800 EUR;
Overwegende dat de financiële regeling, tussenkomst door de stad en de storting van de ontvangen subsidies
door de watering van Melden aan de stad, wordt vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst tussen
beide partijen, alsmede de aanstelling van de watering van Melden als opdrachtgevend bestuur,
overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat het stadsaandeel derhalve geraamd wordt op 27.500 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze werken voorzien is in de begroting 2015 onder artikel GBB-I-BIA
0319-00 2260007;
Gelet op het ontwerp (bestek W1820/2011 en plans);
Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van de open aanbesteding;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, inzonderheid artikel 24 en 38;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 met betrekking tot de plaatsing van overheidsop-drachten
in klassieke sectoren;
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;
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 de samenwerkingsovereenkomst tussen de watering van Melden
en de stad Oudenaarde inzake het omleggen van de Volkaartsbeek (OS 322).
Artikel 2: Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 wordt de watering van Melden aangesteld
als opdrachtgevend bestuur.
Artikel 3: De stad Oudenaarde zal tussenkomen in de kosten, geraamd op 260.150 EUR (inclusief BTW).
Na terugbetaling door de watering van Melden bedraagt het geraamd stadsaandeel 27.500 EUR (inclusief
BTW).
Artikel 4: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
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Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2015 onder artikel GBB-I-BIA 031900 2260007.
Artikel 6: 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.
18. Aanleg collector Ooike - project nr. 20.651 - bestek nr. project 20.651. Goedkeuring ontwerp en
voorlopig bepalen van het stadsaandeel.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 05 november 2012 houdende goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin, TMVW, Agentschap Wegen en Verkeer , de gemeente
Wortegem- Petegem en de stad Oudenaarde houdende uitvoeren van het Aquafinproject nr. 20651 “ aanleg
Collector Ooike “ met het oog op de realisatie van volgende deelprojecten :
-) NV Aquafin : Aanleg collector Ooike - projectnr 20651;
-) Gemeente Wortegem-Petegem : wegverfraaiingswerken in Ooikeplein tussen Kalverstraat en Vlaamse
Ardennenstraat, Sint-Amandusstraat, Heuzelstraat en Ooikeplein ( tussen Deinzestraat en Kalverstraat);
-) TMVW :weg- en wegeniswerken in de Heuzelstraat, Sint Amandusstraat en Ooikeplein.
Afkoppelingswerken op privé-domein Kruishoutem en Wortegem-Petegem;
-) AWV : Aanleg RWA afvoer N459 Deinzestraat ( volgens verdeelsleutel);
-) Stad Oudenaarde : niet-prioritaire werken : afkoppelingswerken op privé-domein;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst dd° 06 juli 2012:
Gelet op het addendum dd° 06 juli 2012 bij de samenwerkingovereenkomst waarbij een overeenkomst
voor studie en ontwerp is afgesloten met NV Technum – Tractebel ;
Overwegende dat in het kader van het algemeen belang deze werken worden samengevoegd waarbij NV
Aquafin optreedt als opdrachtgevend bestuur;
Overwegende dat het dossier voorgelegd is aan de Ambtelijke Commissie van de Vlaamse
Milieumaatschappij op 17 februari 2015 ; dat geoordeeld is dat de woningen Deinzestraat nrs 291-295 en
298 op het grondgebied van de stad Oudenaarde eveneens dienen aangesloten op de collector;
Overwegende dat om deze aansluitingen te realiseren er 82 meter DWA-riool dient aangelegd onder het
bestaande fietspad; dat de bestaande buis verder dienst zal doen als RWA;
Overwegende dat de rioleringswerken voor 100 % subsidieerbaar zijn;
Overwegende dat de kosten ten laste van de stad als volgt worden geraamd :
Kostprijs excl. btw
Aanleg van nieuwe 25.186,53 EUR
DWA- riool
Opbraak en herstel van 16.473,73 EUR
het fietspad
Totaal
41.660,26 EUR

Subsidie
(
aanleg Ten laste stad
rioleringen VMM)
25.186,53 EUR
0
0

16.473,73 EUR

25.186,53 EUR

16.473,73 EUR

Gelet op het door NV Technum – Tractebel ingediende ontwerp;
Overwegende dat alle partijen financiëel instaan voor hun deel, dat wat het aandeel van Oudenaarde betreft
kredieten voorzien zijn op de meerjarenplanning 2014 – 2019 op jaarbudgetrekening 0310-00/2280007 (
riolering ) en jaarbudgetrekening 0200-00/2240007 ( herstel fietspad);
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, inzonderheid art. 5;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,
BESLUIT: eenparig
Artikel 1 : Met betrekking tot het dossier “ aanleg Collector Ooike - projectnr 20.651 ” - Deinzestraat wordt
het ontwerp wat betreft de op het grondgebied van de stad Oudenaarde uit te voeren werken goedgekeurd.
Artikel 2 : Het geraamde stadsaandeel in de werken ten bedrage van 41.660,26 EUR excl BTW wordt
goedgekeurd.
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Artikel 3 : Het stadsaandeel is voorzien op de meerjarenplanning 2014 – 2019 op jaarbudgetrekening 031000/2280007 ( riolering ) en jaarbudgetrekening 0200-00/2240007 ( herstel fietspad).
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ.
19. Erediensten. Budgetwijziging boekjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de budgetwijziging
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de
gemeenteoverheid;
Overwegende dat de budgetwijziging, aanvraag nr. 2 - boekjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga
Oudenaarde ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij de stad Oudenaarde op 29 september 2015;
Gelet op de beslissingen van de Gemeenteraad dd. 29 september 2014 houdende goedkeuring van de
budgetten 2015 van de verschillende kerkfabrieken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 september 2015 houdende goedkeuring van de
budgetwijziging, aanvraag nr. 1 – boekjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 14 september 2015 houdende
goedkeuring van de budgetwijziging, aanvraag nr.2 - boekjaar 2015;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan geen advies verleend heeft aan de budgetwijziging 2015
van bovengenoemde kerkfabriek;
Overwegende dat de budgetwijziging, aanvraag nr. 2 - boekjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga
Oudenaarde geen invloed heeft op de financiële toestand van de stad en bijgevolg binnen de bedragen blijft
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet de nota aan het schepencollege dd. 14 september 2015 met betrekking tot de budgetwijziging,
boekjaar 2015;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd.
14 september 2015 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2015.
Artikel 2: De budgetwijziging, aanvraag nr. 2 - boekjaar 2015 van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde
heeft geen invloed op het budget van de stad.
Artikel 3: Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, aanvraag nr. 2 - boekjaar 2015 van voornoemde
kerkfabriek.
Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
20. Aankoop CNG-voertuigen. Goedkeuren contracten met Eandis.
De gemeenteraad,
Overwegende dat zowel de bestelwagen (Renault) van de dienst gebouwen als het voertuig van de wegenis
(Jeep) dringend aan vervanging toe zijn;
Overwegende dat in het kader van duurzaamheid het aangewezen is om voertuigen aan te kopen waarbij
gebruik wordt gemaakt van alternatieve brandstof;
Overwegende dat derhalve geopteerd worden voor de aankoop van CNG-wagens (Compressed Natural
Gas) en dat de voordelen van dergelijke wagens onder meer zijn:
- Behalen van een ecoscore van minstens 75 (op schaal van 100) – tegenover dieselwagens stoten ze
95% minder fijnstof uit, 20 à 28% reductie CO2, 58% minder zwavel en geen kankerverwekkende
stoffen;
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-

In tegenstelling tot elektrische wagens hebben ze een voldoende ruime actieradius;
Betrouwbaar en veilig: CNG is lichter dan lucht en heeft een ontstekingstemperatuur van 670 °C –
niet vergelijkbaar met LPG;
- Kostprijs per km (brandstof) is meer dan 50% lager dan benzine of diesel;
Overwegende dat Eandis een samenaankoop aanbiedt en dat zij hierbij optreedt als opdrachtgever,
overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006;
Gelet op de overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en Eandis voor de aankoop van een gesloten
bestelwagen met enkele cabine op CNG en een kleine lichte bestelwagen op CNG, voor respectievelijk
29.364,28 EUR en 19.135,10 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015 onder artikel GBB-I-BIU
0119-05 2430000 en GBB-I-BIU 0200-00 2430000;
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 (de
opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van
exclusieve rechten);
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
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst tussen stad Oudenaarde en Eandis voor de
aankoop van een gesloten bestelwagen met enkele cabine op CNG, voor 29.364,28 EUR (inclusief BTW).
Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst tussen stad Oudenaarde en Eandis voor de
aankoop van een kleine lichte bestelwagen op CNG en een gesloten bestelwagen met enkele cabine op
CNG, voor 19.135,10 EUR (inclusief BTW).
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, waarbij Eandis overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 optreedt als
opdrachtgever.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2015 onder artikel GBB-I-BIU 0119-05
243000 en GBB-I-BIU 0200-00 243000.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ.
21. Forfaitaire bijdrage van de beschermde gemeenten binnen de gewestelijke groep Oudenaarde
voor het dienstjaar 2014, gebaseerd op de werkingskosten 2013. Advies.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, artikel 10§4, 3° gewijzigd
door de wet van 14 januari 2013;
Gelet op het Koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de in aanmerking
komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de
civiele bescherming in geval van brand;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen;
Overwegende dat de gewestelijke brandweerdienst Oudenaarde de gemeenten Zingem, Horebeke,
Maarkedal en Wortegem-Petegem beschermt aangezien deze gemeenten niet over een brandweerdienst
beschikken;
Overwegende dat in het schrijven van de Gouverneur d.d. 10 september 2015 het advies van de
gemeenteraad gevraagd wordt betreffende de door de Gouverneur berekende forfaitaire bijdrage voor het
dienstjaar 2014, gebaseerd op de werkingskosten 2013;
Overwegende dat het te ontvangen bedrag 467 410 EUR bedraagt voor dienstjaar 2014, gebaseerd op de
werkingskosten 2013;
Besluit : eenparig
Art. 1.- De gemeenteraad verleent gunstig advies betreffende de door de Gouverneur berekende forfaitaire
bijdrage zijnde 467 410 EUR voor dienstjaar 2014, gebaseerd op de werkingskosten 2013.
Art. 2.- Afschrift van dit advies wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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22.

Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een kasprovisie.

De gemeenteraad;
Overwegende dat art. 162 §1 G.D. bepaalt dat de gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder,
kan beslissen om aan sommige personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen om de betaling
mogelijk te maken van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijkse bestuur, die zonder uitstel moeten
gebeuren of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst;
Overwegende dat art. 162 § 2 G.D. bepaalt dat de financieel beheerder of een door haar aangestelde persoon
onder haar verantwoordelijkheid de boekhouding en de geldvoorraad van de houders van de provisie
verifieert;
Overwegende dat art. 162 §4 G.D. stelt dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt voor de
terbeschikkingstelling van provisies;
Overwegende dat het voor sommige geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur niet mogelijk is de
normale uitgavenprocedure te volgen, aangezien deze uitgaven onmiddellijk moeten vereffend worden;
Overwegende dat er op heden al kasprovisies ter beschikking zijn gesteld aan een 10-tal diensten via
nominatief aangeduide diensthoofden; deze kasprovisies worden echter vanaf het 3de kwartaal 2015
geactualiseerd d.m.v. een bankrekening en onderworpen aan huidige beslissing;
Overwegende dat de kasprovisie bijdraagt tot de efficiënte werking van de diensten;
Overwegende dat de provisiebeheerder persoonlijk verantwoordelijk is voor het beheer van de toegekende
provisie;
Gelet op de artikelen 162 en 252 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Na beraadslaging;
Besluit: eenparig
Artikel 1
De stadssecretaris kan onder de volgende voorwaarden, na advies van de financieel beheerder, overgaan
tot het ter beschikking stellen van een kasprovisie aan bepaalde personeelsleden:
- De provisies kunnen enkel aangewend worden voor geringe exploitatiekosten.
- De standaardprocedure blijft aankopen via de normale uitgavenprocedure zijnde via bestelbon en
daaropvolgende factuur. De kasprovisies zijn enkel bedoeld voor uitgaven die gering zijn en die
niet met factuur kunnen worden aangekocht, bijv. een boek op een tweedehandsmarkt.
- Aankopen online kunnen met deze bankkaart gebeuren, op voorwaarde dat er een voorafgaande
bestelbon is en er een factuur/bewijs van aankoop kan worden voorgelegd bij de aanvraag tot
wedersamenstelling van de kasprovisie.
- De provisies worden tegen ontvangstbewijs ter beschikking gesteld aan het personeelslid dat
hiervoor kwijting geeft; deze kwijting wordt als kasstuk bewaard.
- De aangestelde personeelsleden, provisiebeheerders, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de
kasprovisie die ter beschikking is gesteld door de stadssecretaris.
- De ter beschikking gestelde provisies bedragen maximaal 500 euro en bijgevolg bedragen de
uitgaven betaald met een kasprovisie maximum 500 euro. De kasprovisie mag nooit een debetsaldo
(negatief saldo) vertonen.
- De uitgaven met kasprovisie worden chartaal of met een bankkaart betaald.
- De personeelsleden die over een kasprovisie beschikken houden een uitgavenstaat (kasboek) bij
om het saldo ten allen tijde te kunnen verantwoorden.
- De financieel beheerder, of een door haar aangestelde persoon onder haar verantwoordelijkheid,
verifieert minstens eenmaal per jaar, op een tijdstip vrij door haar te kiezen, de stand van de
zichtrekening en de uitgavenstaat van de personeelsleden die beschikken over een kasprovisie.
- De aanzuivering van de kasprovisies gebeurt giraal en op basis van bewijsstukken; deze
aanzuivering is een betaling die onder de normale uitgaven valt en bijgevolg met dubbele
handtekening gebeurt.
- De aanzuivering van de provisie dient minstens éénmaal per maand te gebeuren.
- De uitgaven, betaald met kasprovisie, worden pas opgenomen in de stadsboekhouding op het
ogenblik dat de provisiehouder de wedersamenstelling van zijn provisie vraagt, op basis van de
daarbij horende bewijsstukken.
- Het beheer van de provisie door een provisiebeheerder wordt automatisch beëindigd door
uitdiensttreding van de provisiebeheerder of verandering van dienst van de provisiebeheerder.
Artikel 2
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Overeenkomstig artikel 252,§ 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zal dit besluit vermeld worden
op de lijst ad hoc die voor kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie.
Artikel 3
Kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aangestelde provisiebeheerders.
23. Auroraziekenhuis: jaarrekening 2014. Kennisname.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van het Auroraziekenhuis van 8 juli 2015 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2014 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de jaarrekening 2014 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2013 betreffende de goedkeuring van het budget
2014 van het Auroraziekenhuis met een geraamd verlies van het boekjaar ten bedrage van 213.913,00 euro;
Overwegende dat de werkingsbijdrage voor 2014 ten bedrage van 213.913,00 euro door de stad aan het
Auroraziekenhuis nog niet werd uitbetaald in afwachting van het resultaat van de jaarrekening 2014 van
het Auroraziekenhuis;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 een positief resultaat vertoont van 1.225.202,91 euro;
Gelet op de jaarrekening 2014 waaruit blijkt dat het resultaat voornamelijk wordt bekomen door het boeken
van een vordering op de Stad Oudenaarde ten belope van 722.920,92 euro, onder verwijzing naar de
overeenkomst tussen de Stad en Aurora d.d. 26/04/2010. Deze overeenkomst bepaalt dat het stadsbestuur
vanaf 2010 jaarlijks een geplafonneerd bedrag terugbetaald aan Auroraziekenhuis AV in de lasten van de
langdurig zieken. Overeenkomstig de vigerende wetgeving in deze materie waarbij de stad enkel dient
tussen te komen in de tekorten, werd jaarlijks dit bedrag uitbetaald, echter na compensatie met het overschot
op elke jaarrekening van Aurora. Aurora heeft zich jarenlang stilzwijgend akkoord verklaard met deze
werkwijze van tussenkomst in het tekort, meer zelfs, in geval de jaarrekening achteraf gunstiger bleek, werd
de teveel betaalde toelage teruggestort door Aurora aan de stad;
Overwegende dat de vordering die nu plots ingevorderd wordt op de Stad principieel niet aanvaard wordt
door het Schepencollege;
Overwegende dat in ondergeschikte orde de berekening van deze vordering niet correct is : Aurora houdt
in de berekening van de vordering ten bedrage van 722.920,92 euro enkel rekening met de terugstorting
door Aurora aan de Stad van het bedrag van 300.196,00 euro (toelage 2011) en niet met de initiële betaling
van de Stad aan Aurora;
Overwegende dat de vordering dan uiteindelijk niet meer dan 422.724,92 euro kan bedragen;
Gelet op artikels 148, 150, 174, 218, 219 t.e.m. 235 en 255 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: eenparig
Artikel 1: Van de beslissing van de Algemene Vergadering van het Auroraziekenhuis van 8 juli 2015
houdende vaststelling van de jaarrekening 2014 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis genomen.
Artikel 2: Van het positief resultaat van boekjaar 2014 ten bedrage van 1.225.202,91 euro wordt kennis
genomen, echter zonder aanvaarding.
Artikel 3 : De vordering op de Stad Oudenaarde in verband met de langdurig zieken, zoals opgenomen in
de rekening 2014 van Aurora, wordt principieel niet aanvaard door de Stad.
24.

OCMW: jaarrekening. Kennisname.

De gemeenteraad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW door de Gemeenteraad d.d. 16
december 2013;
Gelet op de kennisname van het budget 2014 van het OCMW door de Gemeenteraad d.d. 16 december
2013, waarbij de gemeentelijke bijdrage voor 2014 bepaald werd op 5.086.189,40 euro;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 15 juli 2015 houdende vaststelling van de jaarrekening
2014 van het OCMW;
Gelet op de jaarrekening 2014 van het OCMW die bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een
samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is en 21.456.489,45 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van boekjaar 2014 positief is en 868.615,35 euro bedraagt;
Overwegende dat de positieve autofinancieringsmarge weergeeft dat het OCMW 868.615,35 euro minder
nodig had dan de oorspronkelijk gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 5.086.189,40 euro;
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Gelet op de kennisname door het Schepencollege d.d. 31 augustus 2015 van de jaarrekening 2014 van het
OCMW;
Gelet op artikel 174, 176, 254 en volgende van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Kennisname van de beslissing van de OCMW-raad d.d. 15 juli 2015 houdende vaststelling van
de jaarrekening 2014 van het OCMW met een positief resultaat op kasbasis van 21.456.489,45 euro en een
positieve autofinancieringsmarge van 868.615,35 euro.
Artikel 2: Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Voorzitter van het OCMW.
SECRETARIE
25. Notulen van de gemeenteraad op 28 september 2015. Goedkeuring.
Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat voor agendapunt 7 het stemgedrag niet werd ingevuld. De
notulen worden in die zin aangepast.
DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE.
26. Goedkeuring wegenistracé in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op
naam van Aquafin NV voor de aanleg van een gravitaire collector, de aanleg van een RWAleiding en gracht, werken aan de waterloop Sint-Amelbergabeek OS302 3de categorie, de aanleg
van een pompstation, in het bijzonder de verbreding van de rijweg in Kerkgate.
De gemeenteraad,
Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op naam van Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630
Aartselaar strekkende tot de aanleg van een gravitaire collector, de aanleg van een RWA-leiding en gracht,
werken aan de waterloop Sint–Amelbergabeek OS302 3de categorie, de aanleg van een pompstation en de
uitvoering van wegeniswerken te Oudenaarde ter hoogte van de straten Kerkgate en Bronstraat;
Gelet op artikel 4.4.7 § 2 Vlaamse codex ruimtelijke ordening: “in een vergunning voor handelingen van
algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben, mag worden afgeweken van
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, Handelingen van algemeen belang
kunnen een ruimtelijk beperkte impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een
wijziging of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren, of voorzieningen tot gevolg hebben. De
Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang onder het toepassingsgebied van het
eerste lid vallen. Ze kan ook de regels bepalen op basis waarvan kan worden beslist dat niet door haar
opgesomde handelingen toch onder het toepassingsgebied van het eerste lid vallen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1,
5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en tot
regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester. Hoofdstuk III – De handelingen van algemeen
belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben of als dergelijke handelingen beschouwd kunnen worden.
Art. 3 § 1 – als handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben , als vermeld
in artikel 4.4.7 § 2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, worden de handelingen beschouwd die
betrekking hebben op:
7° de aanleg, wijziging of uitbreiding van ondergrondse voor het openbaar net bedoelde leidingen
en voorzieningen voor het verzamelen en afvoeren van hemel-, oppervlakte- en afvalwaters en
bijbehorende kleinschalige infrastructuur zoals controlepunten, pomp- en overslagstations,
rietvelden en waterzuiveringsinstallaties met een maximale capaciteit van 1000 IE.
13° werfzones en tijdelijke (grond)stockages met het oog op de uitvoering van de handelingen,
vermeld in punt 1° tot en met 12°.
Gelet op het gunstig advies afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 03
augustus 2015;
Gelet op de positieve resultaten van het openbaar onderzoek;
Overwegende dat binnen de stedenbouwkundige aanvraag melding werd gemaakt dat de wegenis ter hoogte
van Kerkgate zou verbreed worden – dat deze kleine wijziging in breedte enkel in de laatste 50 meter
afwaarts Kerkgate is voorzien om een vloeiende overgang te maken tussen de nieuw aan te leggen weg met
greppel en de bestaande weg zonder greppel - de kleine verbreding betreft plaatselijk max. 30 cm;
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Overwegende dat de aanvraag wegeniswerken bevat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegd-heid
heeft overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de codexwijziging dd° 25 april 2014 die verduidelijkt dat de voorafgaande beslissing over de zaak
der wegen door de gemeenteraad, die momenteel alleen geëxpliciteerd was in de context van
verkavelingsaanvragen, zowel geldt bij verkavelingsaanvragen als bij een aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning – dit is een loutere bevestiging van de reeds bestaande bevoegdheid van de gemeenteraad en is
onmiddellijk van toepassing op de hangende aanvragen;
Overwegende dat het hier een bijzonder procedure betreft waardoor de eventuele stedenbouwkundige
vergunning dient afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar overeenkomstig art.
4.7.26 VCRO;
Overwegende dat de uiterste beslissingsdatum voor de afgifte van een eventuele stedenbouwkundige
vergunning 02 december 2015 is;
Overwegende dat het aangewezen dit dossier bij hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraad
van oktober toe te voegen teneinde procedurefouten te vermijden;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het wegenistracé in het kader van de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning op naam van Aquafin NV, voor de aanleg van een gravitaire collector, de
aanleg van een RWA-leiding en gracht, werken aan de waterloop Sint–Amelbergabeek OS302 3de
categorie, de aanleg van een pompstation, in het bijzonder de verbreding van de rijweg in Kerkgate van
maximum 30 cm over een lengte van 50 meter.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de gewestelijk
stedenbouwkundige ambtenaar, ten einde tot de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning te kunnen
overgaan.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
Raadslid Steven Bettens leest zijn hoogdringende vraag voor:
Onderwerp: De milieuvergunning door de provincie verleend op 8/10/2015 aan De Bree Solutions nv,
Krommewege 31g te 9990 Maldegem, voor het opvullen van een put met niet-verontreinigde bodem
gelegen Lotharingenstraat zn te 9700 OUDENAARDE, op de percelen, kadastraal bekend :
OUDENAARDE Afd. 2, sectie A, perceelnrs. 951/b, 952/d, 962/p.
Reden van hoogdringendheid: Het openbaar onderzoek loopt van 28/10/2015 t.e.m. 26/11/2015. De
publicatie van de toekenning van de milieuvergunning kwam op de website van de stad Oudenaarde na het
indienen van de vragen voor de gemeenteraad van 26 oktober. Het openbaar onderzoek is beëindigd voor
de gemeenteraad van einde november. Er is dus geen andere mogelijkheid dan een vraag tot
hoogdringendheid om betreffend punt te behandelen.
Inleiding: De provincieraad kende op 8 oktober 2015 een milieuvergunning toe aan de Bree Solutions nv
voor in onderwerp vermelde. In mei echter tekenden zowel het college van Burgemeester en Schepenen
(op het college van 26 mei) als wij, Groen, bezwaar aan tegen de milieuvergunningsaanvraag.
Voor dit bezwaar haalde Groen de volgende punten aan.
1. De afnemer die de uiteindelijke bodembeheerrapporten dient af te tekenen is de eigenaar van de
terreinen waarop gestort zal worden, in deze het bedrijf IMMO DESCAMPS NV
2. DE BREE SOLUTIONS NV is een bedrijf dat onder meer aan grondreinigingsactiviteiten doet.
Het risico dat accidenteel bodem gestort zal worden welke niet voldoet aan de voorwaarden van
vrij hergebruik zoals opgenomen in de milieuvergunningsaanvraag is niet onbestaande?
met argumentatie:
1. Op het moment dat de milieuvergunningsaanvraag werd opgemaakt en ingediend was er nog activiteit in
de gebouwen en op de terreinen van het voormalige Santens, nadien DESCAMPS. Intussen is DESCAMPS
echter in staat van faillissement verklaard. Los van het feit of de eigenaar van de terreinen (Immo
Descamps) in dit faillissement betrokken is of een andere juridische entiteit betreft is het toch een blijk van
goed bestuur om in deze geen risico’s te nemen naar rechtspersoonsverantwoordelijkheid toe. Welke
verantwoordelijkheden gaat IMMO DESCAMPS in de toekomst nog nemen. De regelgeving op het
grondverzet bepaalt echter uitdrukkelijk dat er voor de gevraagde activiteiten bodembeheerrapporten
moeten afgeleverd worden, bodembeheerrapporten die verplicht door de eigenaar, in deze IMMO
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DESCAMPS, van de terreinen moeten worden ondertekend. Gaat dit nog gebeuren in de huidige toestand
en riskeert men niet om aldus met een niet conforme en in overtreding zijnde opgevulde put te zitten?
Eveneens lijkt het in het kader van goed bestuur geen goed idee om in afwachting van een nieuwe
eigenaar van de terreinen de put op te vullen. Deze kan in zijn huidige toestand immers een
meerwaarde voor de nieuwe eigenaar(s) betekenen, bijvoorbeeld in de mogelijkheid tot het bergen
van oppervlaktewater die er nu is en welke zou wegvallen. Waterbuffering kent bij de bouw van
nieuwe industrieterreinen de hoogste prioriteit. Of mogelijks kan de vijver als
bluswatervoorziening behouden blijven door de nieuwe eigenaar(s).
Zelfs bij een mogelijke herbestemming van de terreinen (na GRUP-aanpassing) kan het beter zijn
om de situatie te behouden zoals ze momenteel is. Hier geldt de zorgplicht die eenieder heeft en
die stelt dat een wijziging van de toestand steeds een verbetering van de situatie moet betekenen.
Zelfs met de dode bomen blijft dit een mooi stukje “’natuurgebied” dat onmiskenbaar betekenisvol
is en kan blijven.
2. De vergunningsaanvraag is er een die vraagt om de put op te vullen met bodem die voldoet aan de norm
voor vrij hergebruik. De aanvrager van de vergunning, DE BREE SOLUTIONS nv, is tevens de partij die
zal voorzien in het leveren en aanbrengen van de bodem. Dit is echter een bedrijf dat actief is in industriëleen in grondreiniging. In de aanvraag staat niet uitdrukkelijk vermeld welke de herkomst van de aan te
voeren bodems zal zijn. In se mag er dus van uitgegaan worden dat het bedrijf bodems zal aanvoeren van
op zijn eigen terreinen waar ze naast de geschikte vrij herbruikbare ook verontreinigde partijen liggen
hebben. Het risico dat er accidenteel een verkeerde partij zou afgevoerd worden of dat er een menging
tussen propere en verontreinigde bodems gebeurt is niet ondenkbeeldig. Het risico is dan ook te groot om
gronden te aanvaarden die door het bedrijf De BREE SOLUTIONS kunnen aangevoerd worden vanaf zijn
eigen depots.
In deze zou het beter zijn dat in de eventuele vergunning zou vermeld staan dat er geen gronden van
grondreinigingscentra of van TOP’s (tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem) mogen
afkomstig zijn doch dat deze rechtstreeks dienen te komen van de originele plaats van uitgraving.
In deze willen we wel nogmaals benadrukken dat deze optie van secundair niveau is en dat het beter zou
zijn de milieuvergunning negatief te adviseren.
Vragen:
1. In welke mate zijn de bezwaren van het college in de toegekende milieuvergunning verholpen ?
2. In welke mate is rekening gehouden met de bezwaren van Groen ?
2. Gaat de stad Oudenaarde tegen de uitgereikte milieuvergunning in beroep indien niet aan de bezwaren
tegemoet is gekomen is in de toegekende milieuvergunning?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
1.
Raadslid Roland Van Heddegem.
1.1 Voorstel 1: Verbouwing WLZ De Meerspoort tot Sociaal Huis.
Het stadsbestuur wenst het Sociaal Huis onder te brengen in het voormalig rusthuis de Meerspoort. Tijdens
de commissie sociale zaken van april heb ik al mijn bedenkingen geuit bij de voorstelling 'Schetsontwerp
Sociaal Huis': de vooropgestelde verbouwingen zijn zeer drastisch.
Tijdens de gemeenteraad van april uitte ik mijn vrees voor de financiële consequenties voor de stad. Ik
stelde voor dat de stedelijke administratie haar knowhow ter beschikking zou stellen bij de uitwerking van
het dossier.
Tijdens de commissie sociale zaken van september vroeg ik of de vrijgekomen kamers in het WLZ
eventueel als tijdelijke opvang (4-tal maand) zouden kunnen gebruikt worden. Dit kon naar verluid niet
omdat de verbouwingen al op 1 oktober zouden starten: vreemd, want de bouwvergunning was nog niet
verleend.
Intussen konden we vaststellen dat de verbouwingen effectief begonnen zijn, zonder vergunning en in
afwijking van eerder de voorgestelde planning (april 2015):
 Januari 2015: Voorstelling inplanting aan externe diensten
 Februari 2015: Feedback
 Juni 2015: Finalisering bouwplannen
 Zomer 2015: Bouwaanvraag
 Najaar 2015: Detailuitwerking verbouwing (technieken, vast meubilair…)
 Voorjaar 2016: Start verbouwing
Kennelijk zijn er bijzondere redenen om sneller te schakelen.
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Voorstel:
Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om klaarheid te scheppen in dit dossier wat
betreft de timing, duiding te geven bij de genomen stappen, en om hierover schriftelijk te rapporteren aan
de gemeenteraadsleden.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
2.
Raadslid Kristof Meerschaut.
2.1 Vraag 1: Toegankelijkheid stadhuis.
Wanneer je de volkszaal van het stadhuis afhuurt voor een activiteit is er, in tegenstelling tot vroeger, geen
personeelslid van de stad meer aanwezig (besparingen?). Een vervelend gevolg daarvan is dat bij gebrek
aan sleutel ook de lift niet toegankelijk is. Daardoor is het voor personen die minder goed te been zijn, of
in een rolstoel zitten, onmogelijk om in de volkszaal te geraken. De seniorenraad heeft dit probleem al
meermaals gesignaleerd aan het stadsbestuur.
Vraag
1. Wat heeft het stadsbestuur inmiddels ondernomen om dit euvel te verhelpen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.2

Voorstel 2: Geluidsinstallatie gemeenteraad.

De problemen met de geluidsinstallatie tijdens de gemeenteraadszittingen gaan van kwaad naar erger: bij
het begin van de legislatuur was er occasioneel een hapering, tijdens de zitting van 29 september 2015 heeft
de installatie zo goed als niet gefunctioneerd. Nochtans is een geluidsinstallatie belangrijk: om de
aanwezigen de kans te geven de debatten te volgen – want de akoestiek in de volkszaal is niet optimaal, en
ook om de gesprekken op te nemen zodat nadien een fatsoenlijk verslag gemaakt kan worden.
Voorstel
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Overwegende dat de gemeenteraadszittingen doorgaan in de volkszaal van het stadhuis; dat de akoestiek in
deze ruimte niet optimaal is;
Overwegende dat de beschikbaarheid van een goed functionerende geluidsinstallatie essentieel is om de
gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid te geven om de gesprekken te volgen;
Overwegende dat de beschikbaarheid van een goed functionerende geluidsinstallatie eveneens essentieel is
om de gesprekken op te nemen teneinde nadien op een behoorlijke wijze het verslag te kunnen opstellen;
Overwegende dat de huidige installatie niet meer naar behoren functioneert; dat het probleem steeds groter
wordt; dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de kwaliteit van de gemeenteraadzittingen; dat ook de
verslaggeving eronder lijdt;
Overwegende dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de stad is; dat een dergelijke gebrekkige
infrastructuur een gemeenteraad onwaardig is; dat dit voor een stad als Oudenaarde, een beschamende
situatie is, in het bijzonder gezien de mogelijkheden tegenwoordig;
Beslist:
Art.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om met spoed het dossier op te
starten voor de aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie;
Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met voorstel 3.3. van raadslid Elisabeth Meuleman en voorstel
5.6 van raadslid Maarten Blondeel en wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.
Raadslid Elisabeth Meuleman.
3.1 Voorstel 1: Baggerstort.
Het stadsbestuur van Oudenaarde gaf, ondanks protest van Groen, tot twee maal toe (niettegenstaande de
door het bestuur gestelde voorwaarden niet allemaal werden ingewilligd) een gunstig advies voor het storten
van baggerspecie, zwaar vervuild met gebromeerde vlamvertragers, die hormoonverstorend werken. Ook
de provincie gaf een gunstig advies en leverde de milieuvergunning voor het stort af. Daarop gingen een
buurtbewoner en Milieufront Omer Wattez in beroep. De Vlaamse milieuvergunningscommissie
onderzocht het beroep en verklaarde het gegrond. Ze vragen de vernietiging van de milieuvergunning. In
hun advies staat letterlijk: “Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor
de externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de
milieuvergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende
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dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de beroepen van de milieuvereniging en van de buurtbewoner
gegrond te verklaren en het beroep van de exploitant ongegrond te verklaren en het bestreden besluit op te
heffen…; Conclusie: advies ongunstig. Het bestreden besluit van de provincie Oost-Vlaanderen wordt
opgeheven.”
Echter, minister Schauvliege kan alsnog beslissen, tegen het advies van de milieuvergunningscommissie
in, om het stort toch nog goed te keuren. Hier is immers veel geld mee gemoeid…
Groen vraagt het stadsbestuur daarom een motie over te maken aan de minister:
Gelet op het negatief advies van de afdeling milieuvergunningen van de Vlaamse overheid;
Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid,
veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden,
volgens de Vlaamse milieucommissie, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;
Overwegende dat er, met andere woorden, reële gevaren zijn voor mens en dier, voor de volksgezondheid,
indien dit stort er komt in dichtbevolkt woongebied;
Overwegende dat de beroepen van de milieuvereniging en van de buurtbewoner daarom gegrond werden
verklaard;
Vraagt Vlaams minister Schauvliege met aandrang te zoeken naar aanvaardbare alternatieven voor het
deponeren van met gebromeerde vlamvertragers vervuilde baggerslib uit de Bovenschelde en de
milieuvergunning voor het storten van baggerspecie in de kleiputten van Nederename te weigeren.
Deze motie wordt overgemaakt aan de minister.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
3.2

Voorstel 2: Materiaal en outillage.

Steden en gemeenten worden op allerlei manieren getroffen door Vlaamse en federale besparingen. De
Vlaamse regering schermde echter steeds met het Gemeentefonds : De voorziene groei van 3,5% van het
Gemeentefonds zou gevrijwaard blijven, zo werd telkens opnieuw beloofd, waardoor steden en gemeenten
hun beleid ruimschoots zouden kunnen verderzetten. Meerjarenbegrotingen werden ondertussen
opgemaakt, rekening houdend met de groei van het gemeentefonds. Nu blijkt echter dat de groei van het
Gemeentefonds in sommige steden gedeeltelijk, in andere geheel, wordt teniet gedaan door de afschaffing
van de compensatie voor de verlaging van de onroerende voorheffing van materiaal en outillage.
Oudenaarde is bij de ‘gelukkigen’ bij wie de groei volledig wordt teniet gedaan. Dat betekent een
minderinkomst van meer dan 300.000 euro elk jaar, waar geen rekening mee werd gehouden bij de opmaak
van het budget.
Groen stelt daarom voor om volgende motie over te maken aan de Vlaamse Regering :
"Gelet op het feit dat Oudenaarde bijzonder zwaar budgettair dreigt getroffen te worden door het voornemen
van Vlaamse Regering om de compensatie voor de verlaging van de onroerende voorheffing van Materiaal
en Outillage te schrappen.
Gelet op het feit dat door de afschaffing van die compensatie Oudenaarde de voorziene groei van het
Gemeentefonds daardoor volledig wordt teniet gedaan
Gelet op het feit dat dit totaal onverwacht komt en na opmaak van begroting, rekening houdend met de
groei, en dit bijgevolg contractbreuk is van de Vlaamse overheid.
Gelet op het feit dat daarmee het geplande beleid onder druk komt te staan
Tekent de voltallige gemeenteraad van Oudenaarde protest aan tegen de maatregel die de compensatie voor
de korting op materiaal en outillage afschaft."
Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel van motie 5.5 van raadslid Maarten Blondeel:
"Gelet op het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 (BS
13 juni 2008);
Gelet op het decreet van 20 december 2013 houdende invoering van een versnelde afbouw in de onroerende
voorheffing van het belastbare KI van materieel en outillage ten gevolge van nieuwe investeringen (BS 17
januari 2014);
Gelet op omzendbrief FB/VLABEL/2014.1. van 30 oktober 2014 betreffende wijziging van de
vrijstellingsregeling van onroerende voorheffing voor investeringen in nieuw materieel en nieuwe outillage
naar aanleiding van de invoering van een versnelde afbouwregeling;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de compensatie voor de gederfde
opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel
en outillage en op energiezuinige gebouwen (BS 23 juli 2010);
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Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering, in het kader van de begrotingsopmaak 2016, om de
compensatie voor de gederfde onroerende voorheffing, ten gevolge van de vrijstelling voor investeringen
in nieuw materieel en outillage, stop te zetten vanaf aanslagjaar 2015 waarvan de uitbetaling normaal gezien
in kalenderjaar 2016 zou hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat Oudenaarde in 2015 een compensatie uitbetaald kreeg voor de gederfde opbrengsten uit
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage voor een bedrag van
€ 303.887,00;
Overwegende dat de stopzetting van de compensatie voor de gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage een negatieve impact heeft op de
gemeentefinanciën;
Overwegende dat de voormelde negatieve budgettaire impact voor 2016 en de volgende jaren verder
oploopt als gevolg van het toenemende gedeelte van het KI van materieel en outillage dat vrijgesteld is van
onroerende voorheffing;
Overwegende dat de voormelde negatieve budgettaire impact op kruissnelheid oploopt tot een bedrag van
€ 911.248,00 voor Oudenaarde;
Overwegende dat de stopzetting van de compensatie voor de gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage neerkomt op contractbreuk;
Overwegende dat de middelen uit het Gemeentefonds niet als compensatie voor de gederfde opbrengsten
uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage kunnen worden
beschouwd;
Overwegende dat er vanuit deze vaststellingen redenen te over zijn tot grote bezorgdheid omtrent de
beslissing van de Vlaamse Regering en de financiële gevolgen hiervan voor onze gemeente;
Voorstel :
Art. 1 De stad Oudenaarde dringt bij de Vlaamse Regering aan om de compensatie voor de gederfde
opbrengsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage niet
af te schaffen of te bepreken, maar verder te zetten zoals oorspronkelijk afgesproken."
Burgemeester Marnic De Meulemeester stelt namens de meerderheidspartijen een anders geformuleerde
versie van de motie voor, waarvan de tekst van de laatste paragraaf op voorstel van raadslid Elisabeth
Meuleman wordt aangepast. De motie van de meerderheidspartijen:
"De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Oudenaarde zwaar budgettair getroffen dreigt te worden door het voornemen van de
Vlaamse Regering om de compensatie voor de verlaging van de onroerende voorheffing van Materiaal en
Outillage te schrappen.
Gelet op het feit dat door de afschaffing van die compensatie Oudenaarde de voorziene groei van het
Gemeentefonds volledig teniet ziet gaan.
Gelet op het feit dat dit totaal onverwacht komt bij de opmaak van de begroting, rekening houdend met de
groei, en dit bijgevolg contractbreuk is van de Vlaamse overheid.
Gelet op het feit dat daarmee het geplande beleid onder druk kan komen te staan.
Besluit:
Dringt er bij de Vlaamse Regering op aan om deze afschaffing eenmalig te maken en een verderzetting van
de maatregel afhankelijk te maken van een inventaris van de maatregelen met een budgettaire impact op de
steden en gemeenten en een evaluatie van de afschaffing van deze compensatie."
Stemming over de motie van SP.a (tekst zie voorstel 5.5 van raadslid Maarten Blondeel):
Stemden voor: 2: SP.a (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Stemden tegen: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 (onafhankelijk)
Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut).
Stemming over de motie van de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V aangepast zoals voorgesteld
door Groen:
Stemden voor: 29: 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,
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Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim
Vanderhaeghen) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet
(onafhankelijk)
Stemden tegen: 2: SP.a (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
De motie zoals voorgesteld door de meerderheidspartijen Open VLD en CD&V en de fractie Groen wordt
aan de Vlaamse overheid overgemaakt.
3.3 Voorstel 3: Nieuwe geluidsinstallatie + livestreaming.
De problemen met de geluidsinstallatie tijdens de gemeenteraadszittingen gaan van kwaad naar erger: bij
het begin van de legislatuur was er occasioneel een hapering, tijdens de zitting van 29 september 2015 heeft
de installatie zo goed als niet gefunctioneerd. Nochtans is een geluidsinstallatie belangrijk: om de
aanwezigen de kans te geven de debatten te volgen – want de akoestiek in de volkszaal is niet optimaal, en
ook om de gesprekken op te nemen zodat nadien een fatsoenlijk verslag gemaakt kan worden. Bovendien
is transparantie een expliciete doelstelling van het bestuur. Het is dan ook jammer dat er nog geen
livestreaming van de gemeenteraad is voorzien zodat burgers ook van thuis uit de gemeenteraad kunnen
volgen.
Voorstel
Het stadsbestuur gaat over tot de aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie en in zorgt meteen ook voor de
nodige uitrusting om de gemeenteraad te livestreamen in het kader van de transparantie van het beleid.
Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de gelijkaardige voorstellen 2.2 van raadslid Kristof
Meerschaut en 5.6 van raadslid Maarten Blondeel.
4. Raadslid Steven Bettens.
4.1 Vraag 1: Wekelijkse markt op donderdag 24 en donderdag 31 december.
Kerstavond en oudejaarsdag vallen dit jaar op een donderdag. Ze vallen dus samen met de wekelijkse markt.
Tijdens deze eindejaarsperiode neemt de ijspiste een deel van het marktplein in.
Vraag:
Waar zal de wekelijkse donderdagmarkt plaatsvinden op 24 en 31 december? Of concreter: waar naartoe
zullen de marktkramers verhuizen die op de plaats waar de ijspiste komt, staan?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5. Raadslid Maarten Blondeel.
5.1 Vraag 1: Huisjesmelkerij.
Toelichting:
In de editie van het weekblad de Beiaard stond te lezen : "Iemand binnen het Oudenaardse stadsbestuur
vertrouwde ons toe dat er ernstige vermoedens in deze richting gaan. “In de Einestraat worden er blijkbaar
kamers verhuurd voor 485 EUR per maand. Deze kamers hebben geen eigen toilet of badkamer. Er is enkel
gemeenschappelijk sanitair op de gang”, vertelde onze bron."
Evident kan huisjesmelkerij in onze stad niet gedoogd worden.
De burgemeester stelt in HLN dat "alle klachten werden doorgegeven aan de politie die intussen een
onderzoek is gestart" en dat "ook het parket reeds op de hoogte is".
Vragen :
- Hoelang heeft de het stadsbestuur reeds kennis van deze feiten?
- Wanneer werd klacht ingediend bij politie en parket?
- Heeft het stadsbestuur kennis of er eventueel cliënten van het Oudenaardse OCMW wonen in de
betreffende woningen? En hoe wordt hier desgevallend op gereageerd?
- Zal de burgemeester zelf initiatief nemen tot ongeschikt/onbewoonbaar verklaring?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.2

Vraag 2: De nieuwe fietskaart.

Toelichting :
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Op de vorige gemeenteraad kregen we kennis van de nieuwe fietskaart. De Fietsersbond stelt deze kaart
voorafgaand aan de uitgifte niet gezien te hebben gekregen en heeft bijgevolg na het drukken van de kaart
de volgende opmerkingen :
- Het jaagpad vanaf de spoorweg in de richting van Berchem is nog niet klaar : dit mag dus geen
doorlopende rode streep zijn.
- Fietspad tussen Martijn Van Torhoutstraat en het jaagpad in Ename is nog in aanleg : dit mag dus
geen doorlopende rode streep zijn.
- Fietspad langs de spoorlijn in Heurne is nog in aanleg : dit mag dus geen doorlopende rode streep
zijn.
- Fietspad tussen de Sterrestraat en het jaagpad in Ename is nog niet klaar : dit mag dus geen
doorlopende rode streep zijn.
- Oversteek N8 : dit mag dus geen doorlopende rode streep zijn.
- Schapendries en Onderbos : dit mag dus geen doorlopende rode streep zijn.
- Het traject tussen de Haagstraat en de Wortegemstraat is een karreweg, niet geschikt als fietspad
- Langs de brandwoeker : hier past beter een stippellijn
- Tussen rotonde Walburga en de markt : hier past beter een stippellijn
- Van de Beverestraat via de Ruttemburgstraat naar de Gentstraat : hier past beter een stippellijn
- Smallendam moet deels met een stippellijn.
- Algemene opmerking : er loopt geen enkele fietsroute naar de Markt
- Mag er in de toekomst gefietst worden in het park?
- De afstanden die genoteerd staan op de cirkels om de afstand tot het stadhuis aan te duiden zijn
fout : deze die op de kaart staan zijn het dubbele van de werkelijke afstand.
- De straatnamen zijn moeilijk leesbaar.
Vragen :
- Waarom werd de expertise van de Fietserbond niet geraadpleegd alvorens de kaart definitief te
drukken?
- Hoe beantwoordt de bevoegde schepen de opmerkingen van de Fietserbond?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
5.3

Vraag 3: Personeelswijzigingen binnen het personeelsbestand.

Toelichting :
De schepen van personeel beloofde reeds op de gemeenteraad van 29/06/2015 op een commissie in
september toelichting te geven bij de verschillende personeelsverschuivingen die plaatsvonden binnen het
personeelsbestand van de stad.
Vragen :
- Waarom kon deze toelichting nog niet plaatsvinden?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
5.4

Vraag 4: Het verdwijnen van het wachthuisje aan de ophaalbrug.

Toelichting :
Naar aanleiding van de laatste werken werd het wachthuis naast de ophaalbrug verwijderd, maar nog niet
teruggeplaatst.
Vragen :
- Komt dit op korte termijn terug? Komt er iets anders?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
5.5
Voorstel 5: Aanmaning van de Vlaamse regering inzake het wegvallen compensatie voor
gederfde onroerende voorheffing.
Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel 3.2 van raadslid Elisabeth Meuleman.
5.6

Voorstel 6: Aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie gemeenteraad.

Toelichting :
De problemen met de geluidsinstallatie tijdens de gemeenteraadszittingen gaan van kwaad naar erger: bij
het begin van de legislatuur was er occasioneel een hapering, tijdens de zitting van 29 september 2015 heeft
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de installatie zo goed als niet gefunctioneerd. Nochtans is een geluidsinstallatie belangrijk: om de
aanwezigen de kans te geven de debatten te volgen – want de akoestiek in de volkszaal is niet optimaal, en
ook om de gesprekken op te nemen zodat nadien een fatsoenlijk verslag gemaakt kan worden.
Voorstel
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Overwegende dat de gemeenteraadszittingen doorgaan in de volkszaal van het stadhuis; dat de akoestiek in
deze ruimte niet optimaal is;
Overwegende dat de beschikbaarheid van een goed functionerende geluidsinstallatie essentieel is om de
gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid te geven om de gesprekken te volgen;
Overwegende dat de beschikbaarheid van een goed functionerende geluidsinstallatie eveneens essentieel is
om de gesprekken op te nemen teneinde nadien op een behoorlijke wijze het verslag te kunnen opstellen;
Overwegende dat de huidige installatie niet meer naar behoren functioneert; dat het probleem steeds groter
wordt; dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de kwaliteit van de gemeenteraadzittingen; dat ook de
verslaggeving eronder lijdt;
Overwegende dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de stad is; dat een dergelijke gebrekkige
infrastructuur een gemeenteraad onwaardig is; dat dit voor een stad als Oudenaarde, een beschamende
situatie is, in het bijzonder gezien de mogelijkheden tegenwoordig;
Beslist:
Art.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om met spoed het dossier op te
starten voor de aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie;
Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de gelijkaardige voorstellen 2.2 van raadslid Kristof
Meerschaut en 3.3 van raadslid Elisabeth Meuleman.
De vergadering wordt geheven om 21u17.

Goedgekeurd in zitting van 30 november 2015.

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

