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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 30 NOVEMBER 2015 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Lieven Cnudde, Peter Simoens, 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, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet,
Bruno Van Waeyenberghe, Brigitte Coppitters, Els Bostyn,
Marleen Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Raadsleden
Carine Portois, Schepen
Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen voor de agendapunten 1.t.e.m. 6.
Mathieu De Cock, Raadslid voor agendapunt 1.
Tim Vanderhaeghen en Jeanique Van Den Heede, Raadsleden
OPENBAAR

SECRETARIE
1.

FIGGA. 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 Oudenaarde aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat de stad met een aangetekend schrijven van 14 oktober 2015 uitgenodigd wordt voor
de buitengewone algemene vergadering op donderdag 17 december 2015 met als agenda:
1. Strategie voor het boekjaar 2016
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun
vertegenwoordigers voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging
bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden ui de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 26 van de statuten van FIGGA;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De heer Wim Merchie, raadslid, wonende Gentstraat 165 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op 17
december 2015.
Artikel 2: Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van
FIGGA op 17 december 2015.
Artikel 3: Keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015 goed en
geeft de vertegenwoordiger van de stad de opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelende agendapunten.
Artikel 4: Het college van Burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft hiervan kennis aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerei 4
busd 2 te 1000 Brussel.
2.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 16 december 2015
en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,
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Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV.
Gelet op de aangetekende brief dd. 30 oktober 2015 waarbij de stad wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van IMWV op woensdag 16 december 2015
met als agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2016.
2. Benoemingen.
3. Mededelingen.
4. Varia.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 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. De Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 7 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering
van IMWV op 16 december 2015.
Artikel 2. Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat 128 te 9700 Oudenaarde
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering van IMWV op 16 december 2015.
Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen voor de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van IMWV op 16 december 2015 goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de stad de
opdracht de voorstellen op de bijzondere algemene vergadering goed te keuren.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
3.
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 de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen;
Gelet op de aangetekende brief van 13 november 2015 waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van I.Vl.A. op donderdag 17 december 2015 met volgende
agenda:
1. Beleidsplan en begroting 2016.
2. Varia.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij
gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 21 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de punten vermeld op de agenda met bijbehorende stukken
waarover een beslissing moet worden opgenomen en die voorgelegd worden 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 wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad voor de buitengewone algemene
vergadering van I.VL.A. op donderdag 17 december 2015.
Artikel 3: De heer Lieven Cnudde, raadslid, wonende Heurnestraat 161 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor de buitengewone algemene
vergadering van I.VL.A. op donderdag 17 december 2015.
Artikel 4: De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
I.VL.A. op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van
heden inzake onderhavige aangelegenheid.
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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 te Oudenaarde.
Stemden voor: 21: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, 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 (7: Lieven Cnudde,
Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, Els Bostyn) +
Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Groen (2: Elisabeth
Meuleman en Steven Bettens) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet
(onafhankelijke)
TOERISME
4.

Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2016.

De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissie voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999;
Gelet op het KB 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
gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001;
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13
mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet, Belgisch Staatsblad 20 januari 2005 (tweede uitgave);
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot
wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering,
het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot
hervorming van de adoptie;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art. 135 § 2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 119bis, §1, van de nieuwe gemeentewet aan de gemeenteraad de keuzevrijheid
laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of
verordeningen;
Overwegende dat op zondag 5 april 2015 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en
“Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich
meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd blijft toenemen;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al
veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen
van de reisweg moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op
dezelfde locatie aangewezen is;
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Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de
nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor
de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de
toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
BESLUIT: eenparig
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen
voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein,
wordt op zondag 5 april 2015 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 15 februari 2015
bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar
hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon
die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze
publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
De juiste locatie ervan.
De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.Artikel 2
Ten laatste op 21 maart 2015 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de
vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief
ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor
Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis,
hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging
wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 15 februari
2015 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de
gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te
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maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren
sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz … Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor
de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op
bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten
einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I
en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor
Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient
eveneens ten laatste op 15 februari 2015 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit
plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie
van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak
met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele
veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen
van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Technische zone
Artikel 9
De technische zone is gelegen aan de aankomstzone en heeft als functie de technische omkadering van de
wedstrijd, de werking van de hulp- en ordediensten en de afleiding van de wedstrijd gerelateerde
aangelegenheden te faciliteren. Het volledige openbare domein wordt afgesloten, een activiteit die
doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein is verboden, evenals
verboden zijn activiteiten die doorgaan in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk
zijn, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt.
De burgemeester bakent deze zone af voor 15/2/2016. De burgemeester kan toelating verlenen aan zij
die daar wonen of werken.
V. Algemene bepalingen
Artikel 10: Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester
de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen:
Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Gemeenteraad
dd.21/12/2009;
Politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen. Gemeenteraad dd. 26/10/2009
Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard.
Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of
elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonneenergiesysteem. Gemeenteraad 26/03/2012;
Advies FOD Volksgezondheid (tool prima plan)
Politieverordening betreffende het uitbaten van verbruikersterrassen op het openbaar domein.
Gemeenteraad dd. 04/06/2012;
De regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen zoals
opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht is vanaf 1/01/2013.
Artikel 11: Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4, 7 en 9 van deze verordening zullen worden bestraft met
een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
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Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van
artikel 1, 4, 7 en9 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de
aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor het te doen op
kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare
orde een randactiviteit verbieden.
Artikel 12
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
5.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; fietspad
Bourgondiëstraat; gecombineerd fiets- en voetpad aan de nieuwe muziekacademie; afschaffen
parkeerplaatsen voor personen met een handicap t.h.v. Broekstraat 90; enkelrichtingsverkeer
in Omloop; afschaffing parkeerverbod Maagdendale; inrichten van voetgangerszone op Jan
van Pameleplein; parkeerplaatsen voor personen met handicap op de parking Woeker.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een veilige verbinding voor fietsers tussen het jaagpad
rechteroever ten noorden van het centrum en het jaagpad rechteroever ten zuiden van het centrum;
Overwegende de noodzaak tot het voorzien van veilige verbindingen voor fietsers in de omgeving van de
muziekacademie;
Overwegende de noodzaak tot het voorzien van veilige verkeer in de schoolomgeving KBO Eine;
Overwegende de inrichting tot woonerf en de aanleg van parkeervakken in Maagdendale;
Overwegende dat de toegangsregeling voor het Jan van Pameleplein in overeenstemming dient te zijn met
het project Scheldekop-Scheldeboorden en met het beoogde karakter van de aanleg;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Bourgondiëstraat worden een dubbelrichtingsfietspad voorzien. Dit wordt aangeduid met
verkeersborden D7.
Artikel 2: Langs de nieuwe muziekacademie, tussen het Gentiel Antheunisplein en de Kattestraat
(gedeelte tussen Woeker en het park Liedts) wordt een gecombineerd dubbelrichtingsfiets- en voetpad
voorzien. Dit wordt aangeduid d.m.v. borden D10.
Artikel 3: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 november 2014 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Broekstraat 90).
Artikel 4: In Omloop, in het gedeelte gelegen tussen de Fietelstraat 44 tot en het kruispunt voorbij de
schoolpoort, is het verkeer verboden in de richting van de Fietelstraat, uitgezonderd voor fietsers. Dit
verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
Artikel 5: Artikel 11 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 4 februari 1980 wordt afgeschaft (parkeerverbod
Maagdendale).
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Artikel 6: Op het Jan van Pameleplein, in de zone afgebakend door parking de Ham, het kruispunt
Smallendam – Margaretha van Parmastraat en de brug over de Schelde (Matthijs Casteleinstraat) wordt
een voetgangerszone ingevoerd. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F103 en F105. Fietsers
worden toegang verleend tot de zone middels het opnemen van het fietslogo op de verkeersborden.
Artikel 7: Op de parking Woeker worden 4 parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien: 2 op het nieuw
aangelegd gedeelte bij het kruispunt Kattestraat – Woeker en twee op het gedeelte dat gerenoveerd wordt
t.h.v. de toegang voor fietsers en voetgangers naar het fiets- voetpad. Deze worden aangeduid met bord
E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 8: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
KUNSTONDERWIJS. MUZIEKACADEMIE.
6.

Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2015-2016.

De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;
Gelet op de onderwijsdecreten ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds
Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de
desbetreffende ministeriële omzendbrieven;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29.04.1992 betreffende de verdeling van betrekkingen,
de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en
de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële
omzendbrieven terzake;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen;
Gelet op het advies van het Overlegcomité dd. 21.10.2015;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie dd. 22.10.2015;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
worden voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
Artikel 2: De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3: Ze zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
KUNSTONDERWIJS TEKENACADEMIE.
7.

Besteding lesurenpakket schooljaar 2015-2016. Vaststellen van de prestaties van de leraren
2015-2016.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31 juli 1990, inzonderheid titel V - deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
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wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 27 juni 1990;
Gelet op het advies van het Overlegcomité 21.10.2015;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie 22.10.2015;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
worden voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld zoals voorzien in bijlage geviseerd ontwerp.
Artikel 2: Deze zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3: Zij zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddenbarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE.
8.

Aanpassen openbare verlichting Margaretha Van Parmastraat, deel tussen Jan van
Pameleplein en Grachtschelde - bestek nr. 284737. Goedkeuren van de raming, de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de wegeniswerken t.h.v. Margaretha Van Parmastraat - deel tussen Jan
Van Pameleplein en de Grachtschelde - het openbaar verlichtingsnet dient aangepast;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.113,39 EUR excl. btw of
17.077,20 EUR incl. 21% btw;afgerond 18.000 EUR;
Overwegende dat de werken omvatten :
 Aansluiting ov op het net
 Plaatsen van 10 palen en steunen.
 Plaatsen van 10 verlichtingstoestellen.
 Materiaal palen en steunen
 Matriaal armaturen/lampen
 Wegnemen en slopen van 3 palen en steunen
 Wegnemen en slopen van 3 verlichtingstoestellen
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringskrediet 2015 op
budgetcode GBB-I-BIA 0670-00 2289007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: met 23 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 284737 en de raming voor de opdracht
“Aanpassen openbare verlichting Margaretha van Parmastraat : deel tussen Jan van Pameleplein en
Grachtschelde”. De raming bedraagt 14.113,38 EUR excl. btw of 17.077,19 EUR incl. 21% btw,afgerond
18.000 EUR.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringskrediet 2015 op budgetcode GBBI-BIA 0670-00 2289007.
Stemden voor: 23: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove,
Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, Katrien De
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Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde,
Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte
Coppitters, Els Bostyn) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) en Hilde de Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 6: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Groen (2: Elisabeth
Meuleman en Steven Bettens) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
9.

Drinkwatervoorziening in de ontsluitingsweg Bedrijvenpark De Coupure - bestek nr.
DOM_171/15/012-D. Goedkeuren van de raming, de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat n.a.v. de aanleg “ontsluitingsweg bedrijvenpark De Coupure” een waterleiding dient
aangelegd ; dat deze nieuw aan te leggen waterleiding dient om het achterliggend terrein te voorzien van
water;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Drinkwatervoorziening in de ontsluitingsweg
bedrijvenpark "De Coupure"” een bestek met nr. DOM_171/15/012-D werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.537,00 EUR excl. btw of
21.219,77 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2016 op
budgetcode GBB-IVA- 0200-00 2240007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische
aard);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. DOM_171/15/012-D en de raming voor de
opdracht “Drinkwatervoorziening in de ontsluitingsweg bedrijvenpark "De Coupure". De raming bedraagt
17.537,00 EUR excl. btw of 21.219,77 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 op budgetcode GBBIVA- 0200-00 2240007.
10.
Vernieuwen installatie fontein Droesbeke - bestek nr. W23492015. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de pompinstallatie van de fontein op het Droesbekeplein, die zich in een ondergrondse
ruimte bevindt, volledig werd beschadigd ten gevolge wateroverlast; dat deze installatie bijgevolg dient
vervangen te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen installatie fontein Droesbeke” een bestek
met nr. W23492015 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.900 EUR (exclusief 21% BTW) of
11.979 EUR (inclusief 21% BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in 2016 onder artikel GBB-I-BIA 072000 2210007;
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Overwegende dat de bestaande installatie geleverd en geplaatst werd door de firma Aquafontal BVBA uit
Pittem en dat gezien de verworven kennis van de situatie het aangewezen is dat deze firma ook instaat
voor het vernieuwen van de pompinstallatie;
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: technische
aard);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23492015 en de raming voor de opdracht
“Vernieuwen installatie fontein Droesbeke”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 9.900,00 EUR excl. btw of 11.979,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in 2016 onder artikel GBB-I-BIA 0720-00
2210007.
11. Goedkeuren van de woonvergoeding ten behoeve van de bedienaar van de eredienst van de
kerkfabriek Sint-Eligius te Eine.
De gemeenteraad,
Overwegende dat in de parochie Sint-Eligius Eine E.H. Joost De Boever aangesteld is als dienstdoend
pastoor;
Overwegende dat E.H. De Boever een appartement gelegen Omloop 35, bus 0102 huurt met ingang van
01 juli 2015;
Overwegende dat de stad overeenkomstig artikel 52/1 § 1 van het decreet van 07 mei 2004 “
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten” verplicht is in de parochies
waar er een bedienaar van de eredienst belast is met de eredienst een woonsvergoeding te betalen;
Overwegende dat de woonstvergoeding bepaald wordt op 800,00 EUR per maand, met ingang van 01 juli
2015 en dit voor een periode tot juni 2019; dat de vergoeding rechtstreeks aan de heer Joost De Boever
wordt betaald;
Overwegende dat deze uitgave verrekend wordt op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790-00/6491000;
Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken en zijn latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende erediensten en
zijn latere wijzigingen meerbepaald artikel 52/1;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De geldelijke vergoeding voor de huisvesting van de bedienaar van de eredienst van de
kerkfabriek te Eine wordt vastgesteld op 800,00 EUR per maand dit met ingang van 01 juli 2015 en dit
voor een periode tot juni 2019.
Artikel 2: deze uitgave wordt verrekend wordt op jaarbudgetrekening GBB-BIA 0790-00/6491000.
Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Centrale Kerkraad, de kerkfabriek Sint-Eligius te
Eine en aan EH Joost De Boever.
12. Stedelijke sporthal Rodelos. Aanstellen studiebureau voor renovatie sporthal - bestek nr.
D23512015. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
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Overwegende dat het aangewezen is de huidige sporthal volledig te renoveren tot een duurzame sporthal
die voldoet aan de huidige normering en comfort; dat in dit kader het noodzakelijk is om beroep te doen
op externe know-how inzake stabiliteit en technieken;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke Sporthal Rode Los - Aanstellen studiebureau
voor renovatie sporthal” een bestek met nr. D23512015 werd opgesteld door stadsarchitect Gudrun
Verschueren;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* perceel 1 : studie stabiliteit met inbegrip van de opvolging van de werken, raming: 21.500,00 EUR excl.
btw of 26.015,00 EUR incl. 21% btw
* perceel 2 : studie technieken met inbegrip van de opvolging van de werken, raming: 32.000,00 EUR
excl. btw of 38.720,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 53.500,00 EUR excl. btw of
64.735,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het budget 2016 op de budgetcode
GBB-I-BIA 0740-03/2140007; dat dit krediet pas kan worden aangewend na goedkeuring van dit budget;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D23512015 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke Sporthal Rode Los - Aanstellen studiebureau voor renovatie sporthal”, opgesteld door de
stadsarchitect Gudrun Verschueren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt
* perceel 1 : studie stabiliteit met inbegrip van de opvolging van de werken, raming: 21.500,00 EUR excl.
btw of 26.015,00 EUR incl. 21% btw
* perceel 2 : studie technieken met inbegrip van de opvolging van de werken, raming: 32.000,00 EUR
excl. btw of 38.720,00 EUR incl. 21% btw
* de totale uitgave voor deze opdracht bedraagt 53.500,00 EUR excl. btw of 64.735,00 EUR incl. 21%
btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget 2016 op de budgetcode GBB-IBIA 0740-03/2140007.
Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde ramin
Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, 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 (8: Lieven Cnudde,
Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte
Coppitters, Els Bostyn) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijke) en Hilde de Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 4: Groen (2: Elisabeth Meuleman en Steven Bettens) + SP.a (2: Maarten Blondeel en
Dagmar Beernaert)
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO.
13. Nieuwe straatnaam "Pijkenherestraat" voor de verkaveling Delbomat - Koestraat nr
V/00405/3
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat in de Koestraat een nieuwe verkaveling met wegenis is goedgekeurd voor 8 loten, op
naam van Delbomat (V/00405/3). De verkaveling is gelegen tussen Koestraat 45 en Koestraat 33 (bijlage
1);
Gelet op het advies van 12 juni 2015 van het archief (bijlage 2);
Gelet op het advies van 20 augustus 2015 van de cultuurraad (bijlage 3);
Gelet op de nota van 14 september 2015 aan het College van burgemeester en schepenen (bijlage 4);
Overwegende dat op 23 september 2015 aan de dienst archief en cultuurraad een nieuw advies werd
gevraagd;
Gelet op het advies van 23 september 2015 van het archief (bijlage 5);
Gelet op het advies van 27 oktober 2015 van de cultuurraad (bijlage 6);
Gelet op de nota van 02 november 2015 aan het College van burgemeester en schepenen, waarbij akkoord
wordt gegaan met de “Pijkenherestraat” als straatnaam voor de verkaveling op naam van Delbomat
(V/00405/3) (bijlage 7);
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: “Pijkenherestraat” als nieuwe straatnaam toe te kennen voor de verkaveling op naam van
Delbomat (V/00405/3).
Artikel 2: Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare
aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het
stadsbestuur kunnen worden ingediend.
14. Nieuwe straatnaam "Roestraat" voor aftakking nieuw deel Dorre Wei
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat op 07 april 2015 door het College van burgemeester en schepenen akkoord werd
gegaan met het aftakken oude/nieuwe Dorre Wei en een nieuwe straatnaam te voorzien (bijlage 1);
Overwegende dat de nieuwe straatnaam wordt voorzien voor de volgende adressen (bijlage 2):
- Dorre Wei 41 - 43 - 47;
- Dorre Wei 50 tot en met 94;
Gelet op het advies van 01 juni 2015 van het archief (bijlage 3);
Gelet op het advies van 20 augustus 2015 van de cultuurraad (bijlage 4);
Gelet op de nota van 14 september 2015 aan het College van burgemeester en schepenen (bijlage 5);
Overwegende dat op 23 september 2015 aan de dienst archief en cultuurraad een nieuw advies werd
gevraagd;
Gelet op het advies van 23 september 2015 van het archief (bijlage 6);
Gelet op het advies van 27 oktober 2015 van de cultuurraad (bijlage 7);
Gelet op de nota van 02 november 2015 aan het College van burgemeester en schepenen, waarbij niet
akkoord wordt gegaan met de voorgestelde opties. Het College van burgemeester en schepenen gaat
akkoord met de naam “Roestraat”. Deze naam sluit aan bij dagwand als oude landmaat (bijlage 8);
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: “Roestraat” als nieuwe straatnaam toe te kennen voor de aftakking nieuw deel Dorre Wei.
Artikel 2: Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare
aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het
stadsbestuur kunnen worden ingediend.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
15. Leveren en plaatsen van speeltoestellen - bestek nr. L23432015 - locatie: Ravensdal-'t
Jolleveld. Goedkeuren van de raming, de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat op de speelpleinen gelegen Ravensdal en ’t Jolleveld te weinig speelmogelijkheden
zijn; dat het aangewezen is enkele speeltoestellen te plaatsen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van speeltoestellen” een bestek met
nr. L23432015 werd opgesteld;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 : Leveren en plaatsen van speeltoestellen - speelplein 't Jolleveld, raming: 10.600,00 EUR
excl. btw of 12.826,00 EUR incl. 21% btw
* Perceel 2 : Leveren en plaatsen van speeltoestellen - speelplein Ravensdal, raming: 4.200,00 EUR excl.
btw of 5.082,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14.800,00 EUR excl. btw of
17.908,00 EUR incl. 21% btw;afgerond 18.000 EUR;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op
budgetcode GBB-I-SPOR- 0740-03 2300000;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L23432015 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen van speeltoestellen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 14.800,00 EUR excl. btw of 17.908,00 EUR incl. 21% btw, afgerond 18.000 EUR.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode
GBB-I-SPOR- 0740-03 2300000.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ.
16. Kennisname afschrift besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van de jaarrekening
over het financiële boekjaar 2014 van de stad Oudenaarde.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
17. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.
De gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 januari 2015 waarbij er ten voordele van de stad Oudenaarde
een belasting wordt geheven op het afleveren van administratieve stukken;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken met ingang van 1 januari 2016 de tarieven voor Belgische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten verhoogt;
Overwegende dat het billijk is de totale kostprijs, zijnde de kostprijs van de FOD Binnenlandse Zaken en
de gemeentetaks, af te ronden naar de hogere halve euro;
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Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 26 oktober 2015 met betrekking tot de tarieven bij aflevering
van identiteitskaarten;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie-en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er
ten voordele van de stad Oudenaarde een contantbelasting geheven op het afleveren van administratieve
stukken.
Artikel 2: Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald :
A. Op de afgifte van identiteitskaarten :
1. het identiteitsstuk voor kinderen onder de 12 jaar (niet-Belgen) : gratis
2. de kids-ID : 0,90 euro gemeentetaks bovenop de vastgestelde kostprijs van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
3. de kids-ID in het kader van de spoedprocedure (spoed 1 en spoed 2) : 3,00 euro gemeentetaks
bovenop de vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
4. afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen :
- tussen 12 jaar en 18 jaar (6j. geldig) : 3,00 euro gemeentetaks bovenop de
vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
- vanaf 18 jaar (10 j. geldig) : 5,00 euro gemeentetaks bovenop de vastgestelde
kostprijs van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
5. afgifte van de elektronische vreemdelingenkaart (biometrisch en niet-biometrisch) : 2,50 euro
gemeentetaks bovenop de vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken
6. voor de afgifte van de eIK aan Belgen en de afgifte van de elektronische vreemdelingenkaart,
in het kader van de spoedprocedure (spoed 1 en spoed 2) : 5,00 euro gemeentetaks bovenop
de vastgestelde kostprijs van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
B. Afgifte, vernieuwing, verlenging en vervanging van verblijfsbewijzen en verblijfsdocumenten aan
vreemdelingen :
1. afgifte, vernieuwing en vervanging (redenen : foto niet meer gelijkend, verandering van
identiteit of van burgerlijke stand, woonstverandering in de gemeente of overbrenging van
verblijfsplaats naar een andere gemeente) van verblijfsbewijzen en attesten van
immatriculatie : 8,00 euro
2. vervanging (bij beschadiging, verlies, diefstal of vernietiging) van verblijfsbewijzen en
attesten van immatriculatie : 8,00 euro
3. aflevering van de bij het KB van 8 oktober 1981 (en latere wijzigingen) gepubliceerde
bijlagen : 10,00 euro
4. verlies van de bij het KB van 8 oktober 1981 (en latere wijzigingen) gepubliceerde bijlagen :
8,00 euro
5. aanvraag E+ kaart (bijlage 22) : 8,00 euro
C. afgifte van internationaal reispaspoort :
Afgifte van paspoorten, gewone- en spoedprocedure : 24,00 euro voor 5 jaar
D. afleveren van huwelijksboekje : 21,00 euro
E. documenten afgeleverd bij de aangifte van geboorte en overlijden : 6,00 euro
F. het afleveren van allerlei andere getuigschriften, attesten, uittreksels en vergunningen die ambtshalve
of op verzoek worden afgeleverd : gratis
G. afgifte van rijbewijs (voorlopig en normaal rijbewijs) : 25,00 euro, waarin de vergoeding voor het
productiecentrum en de gemeentetaks zijn inbegrepen
H. afgifte van internationaal rijbewijs : 20,00 euro, waarin de vergoeding voor het productiecentrum en
de gemeentetaks zijn inbegrepen
I. aanvraag nieuwe pin- en puk code : 5,00 euro per aanvraag.
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Artikel 3: Bij de afgifte van identiteitskaarten wordt de totale prijs, zijnde de vastgestelde kostprijs
van de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentetaks, afgerond naar de hogere halve euro.
Artikel 4: Bij de afgifte van de kids-ID, de elektronische identiteitskaarten aan Belgen van 12 jaar en
ouder en de afgifte van de elektronische vreemdelingenkaart dient te worden verstaan onder
spoedprocedure :
- spoed 1 : vóór 15.00 uur aangevraagd wordt de volgende dag geleverd
- spoed 2 : vóór 15.00 uur aangevraagd wordt 2 dagen later geleverd.
Artikel 5: De belasting is contant te betalen en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het
belastbare stuk. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot bekomen
van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in
bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.
De bedragen van de gemeentebelasting, de kostprijs van de kids-ID, de eIK, het kanselarijrecht en de
productieprijs van een internationale reispas en de kosten voor de eventuele spoedprocedure, te betalen
aan de bevoegde Federale Overheidsdienst, worden eveneens geïnd op het ogenblik van de ondertekening
van het basisdocument.
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het kassaticket.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.
Artikel 6: Zijn van de belasting vrijgesteld :
- de stukken die in uitvoering van een wet, een KB of een overheidsverordening door het
gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd
- de stukken afgeleverd aan administratieve overheden, gerechtelijke instanties en aan de
intercommunales waar de stad in de beheerraad is vertegenwoordigd
- de stukken afgeleverd aan behoeftigen, de behoeftigheid wordt door elk overtuigend bewijsstuk
gestaafd
- de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties, en de activiteiten die als
dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de Stad
Oudenaarde
- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering van de NMBS, de Lijn en andere
openbare vervoerdiensten
- het gelijkvormig verklaren van facturen voor ‘toekenning van steun aan kleine graanproducenten’
- attest laatste wilsbeschikking
- attest van afstand van organen.
Artikel 7: De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een KB of
een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen
is.
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afleveren van reispassen belaste
gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan in het besluit van de Regent dd. 26 juli 1948 sprake is.
Artikel 8: De verzendingskosten van de gevraagde documenten worden integraal teruggevorderd voor
zover het correspondentie betreft die rechtstreeks met particulieren en privé-instellingen gevoerd wordt.
Deze bepaling is eveneens van toepassing op de stukken die aan voornoemde kosteloos afgeleverd
worden.
Artikel 9: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn
bezwaarschrift.
Artikel 10: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9 bis (rechtsmiddelen;
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten
van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor
zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11: De ontvangsten zullen geboekt worden op het rekening 0020-00/7315000, 0020-00/7318999
en 0020-00/7020001.
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Artikel 12: De Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 januari 2015 zal worden opgeheven bij het van kracht
worden van huidige beslissing.
Artikel 13: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen
18. Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen 2015.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Overwegende dat volgens artikel 9 van voormelde wet enkel de toelagen vanaf 1.250,00 EUR onder
toepassing vallen van de wet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 september 2011 waarbij de trekkers van toelagen
vanaf 1.250,00 EUR en lager dan 25.000,00 EUR geheel vrijgesteld worden van de verplichtingen
opgelegd door de wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Overwegende dat voor het jaar 2015 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die
hoger is dan 25.000,00 EUR :
- Centrum Ronde van Vlaanderen (werkingsbijdrage en organisatie Ronde van Vlaanderen) 105.000,00 EUR
- De brouwerijen (organisatie Bierfeesten) – 94.000,00 EUR
Overwegende dat artikel 4 van gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet bepaald
worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Overwegende dat ook voor toelagen van minder dan 25.000,00 EUR, de verstrekker de in de wet
voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2015 verleende en uitgekeerde toelagen met een
waarde lager dan 25.000,00 EUR blijven geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd door
hogervermelde wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Artikel 2: De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2015 verleende en uitgekeerde toelagen met een
waarde vanaf 25.000,00 EUR moeten die toelagen aanwenden als volgt;
- Centrum Ronde van Vlaanderen : conform de voorwaarden die vastgelegd zijn in de
overeenkomst met het stadsbestuur
- De brouwerijen: conform de voorwaarden die vastgelegd zijn in de overeenkomst met het
stadsbestuur inzake de organisatie van de Bierfeesten
Artikel 3: De trekkers van de in artikel 2 vermelde toelagen zullen de aanwending ervan moeten
verantwoorden door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een
verslag inzake beheer en financiële toestand van het verlopen jaar, in te dienen voor 31 december; de
rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
SECRETARIE
19. Notulen van de gemeenteraadszitting op 26 oktober 2015. Goedkeuring.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen werden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraad van 26 oktober 2015 goedgekeurd.
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1. Raadslid Brigitte Coppitters.
1.1 Vraag 1: Onberijdbaar fietspad in de Wortegemstraat.
We stellen vast dat de Wortegemstraat in een vrij slechte toestand is gekomen. Het fietspad is nu sinds 2
jaar over het grootste gedeelte niet meer berijdbaar. De fietsers worden dan ook gedwongen het fietspad
te verlaten en de rijbaan op te rijden waardoor ze terug een bijkomend risico lopen.Recent werd een
kleine strook hersteld het grootste deel bleef onaangeroerd. De fietsers en bewoners zien uit naar een
dringend herstel van het resterende deel.
Vraag:
Kan dit dit zo vlug mogelijk gerealiseerd worden De bekommernis gaat ook uit naar het herstel van de
Wortegemstraat die reeds meer dan 10 jaar in slechte staat is en vooral onveilig is in slechte
weersomstandigheden.
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
2.
Raadslid Roland Van Heddegem.
2.1 Vraag 1: Oudenaardse kerkhoven.
November is de maand dat de kerkhoven druk bezocht worden en de toestand ervan door de bevolking
wordt geëvalueerd. In oktober worden deze dan ook onder handen genomen wat meestal gebeurt met
goed resultaat. In de deelgemeenten wordt het steeds moeilijker om deze te onderhouden. Vorig jaar
werd de toestand van het kerkhof van Bevere aangeklaagd. Dit gaf als resultaat dat op bijna alle graven
een bordje werd geplaatst om de familie aan te manen ofwel het graf weer een degelijk uitzicht te geven
ofwel contact op te nemen met de stadsdiensten. Op alle kerkhoven ziet men ook bordjes waarop men
verwittigd wordt dat de concessie ten einde loopt.
Vraag
1. Wat is de reactie op deze bordjes en wat gebeurt er wanneer er geen reactie komt?
2. Is er een langetermijnvisie wat betreft de oude kerkhoven?
3. Onkruidverdelging wordt steeds moeilijker, hoe wordt dit aangepakt?
4. Kan er na het verwijderen van graven een groene ruimte gecreëerd worden?
5. Op het nieuw kerkhof in Eine wordt er regelmatig met wagens gereden, en dit is niet altijd door
bejaarden of mindervaliden. Wordt hier tegen opgetreden? Is er geen mogelijkheid tot afsluiten
van zonsondergang tot zonsopgang?
6. Er is ook sinds kort een neutraal afscheidsgebouw. Wat is de kostprijs van dit gebouw? Hoeveel
keer werd er gebruik van gemaakt? Wat zijn de voorwaarden tot gebruik ervan?
De vraag wordt uitgesteld wegens ziekte van de bevoegde schepen.
3. Raadslid Kristof Meerschaut.
3.1 Vraag 1: Eén dag niet.
Op vrijdag 13 november 2015 vond andermaal de nationale actiedag tegen inbraken plaats. Net zoals
vorig jaar konden geïnteresseerden naar aanleiding van ‘1 dag niet’ een bezoek aanvragen van leden van
de DPA (Dienst Preventie Advies) om hun woning te laten screenen op inbraakgevoeligheid.
Vragen:
1. Op welke manier werd dit initiatief aangekondigd naar de bevolking toe?
2. Hoeveel aanvragen werden er dit jaar gedaan?
3. Heeft het stadsbestuur nog andere initiatieven genomen naar aanleiding van ‘1 dag niet’?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.2 Vraag 2: Leegstaande bedrijfsruimtes.
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving. Zij staan
jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die
niet gebruikt wordt. Om hier tegen op te treden heeft de Vlaamse Overheid reeds in 1995 een wetgevend
kader ontwikkeld. Als bedrijfsruimten leeg komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen. Dit geld
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gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst
geven. In Oudenaarde zijn momenteel 8 panden opgenomen in de inventaris.
Vragen:
1. Hoe gebeurt de inventarisatie in Oudenaarde?
2. De stad Oudenaarde heeft recht op 20% van de elk jaar geïnde heffingen. Over welk bedrag gaat
dat?
3. Heeft de stad Oudenaarde in het verleden al gebruik gemaakt van de beschikbare financiële
middelen voor de aankoop/verbouwing van een leegstaande bedrijfsruimte?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.3 Vraag en voorstel 3: Zebrapad Aalststraat.
De Aalststraat wordt ter hoogte van de firma Aldia dagelijks tot 150 keer te voet gekruist, alleen al door
werknemers van de firma Aldia die van het administratief gebouw aan de ene zijde van de straat naar de
productiegebouwen aan de andere zijde van de straat gaan. Gelet op het drukke verkeer en ook de
snelheden die gehaald worden is dit een knelpunt.
Het dichtstbijzijnde voetpad ligt op ruim 130m afstand (thv het basketbal terrein), en is alleen al om
praktische redenen geen werkbaar alternatief. Het bedrijf zelf is vragende partij om een bijkomend
zebrapad aan te leggen, dit werd eerder ook al doorgegeven aan het stadsbestuur.
Aangezien de Aalststraat een gewestweg is kan de stad zelf het zebrapad niet aanleggen, maar de stad
heeft wel een signaalfunctie naar de hogere overheid toe.
Vraag:
1. Welke stappen heeft het stadsbestuur inmiddels ondernomen?
Voorstel
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Overwegende dat de Aalststraat ter hoogte van de firma Aldia dagelijks tot 150 keer te voet wordt
gekruist, alleen al door werknemers van de firma Aldia die van het administratief gebouw aan de ene
zijde van de straat naar de productiegebouwen aan de andere zijde van de straat gaan;
Overwegende dat dit een knelpunt is gelet op het drukke verkeer en ook de snelheden die gehaald
worden;
Overwegende dat het dichtstbijzijnde voetpad op ruim 130m afstand ligt, en dit alleen al om praktische
redenen geen werkbaar alternatief is;
Overwegende dat het bedrijf Aldia vragende partij is om een bijkomend zebrapad aan te leggen; dat dit
eerder ook al werd gesignaleerd aan het stadsbestuur;
Overwegende dat de Aalststraat een gewestweg is; dat de stad zelf het zebrapad niet kan aanleggen; dat
de stad niettemin een signaalfunctie heeft naar de hogere overheid toe;
Beslist:
Art.1.: De vraag van de firma Aldia met betrekking tot de aanleg van een bijkomend zebrapad ter hoogte
van hun bedrijf aan de Aalststraat te ondersteunen;
Art.2.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om deze vraag te agenderen op de
eerstvolgende Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
3.4 Vraag en voorstel 4: Sporthal Groenhof.
Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedecreet.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 september 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst
betreffende sporthal Groenhof goedgekeurd. In deze overeenkomst werd voorzien dat in de naschoolse
perioden de stad Oudenaarde de zaal exclusief kan gebruiken, voor eigen gebruik of om ze ter
beschikking te stellen van sportverenigingen. De stad betaalt daarvoor een vergoeding van 48% van de
bruto beschikbaarheidsvergoeding en andere verbruikskosten. Essentieel in dit verhaal is dat de zaal ook
verondersteld wordt uitgerust/ingericht te zijn om ter beschikking gesteld te kunnen worden aan
sportverenigingen. Wat laatste betreft stelt zich een probleem ten aanzien van badminton. In
tegenstelling tot wat destijds in het voorontwerp gepresenteerd werd aan de clubs binnen de sectie
zaalsporten, beschikt de nieuwe sporthal slechts over 3 volwaardige terreinen, de overige 6 zijn louter
voor enkelspel. Dit is hoegenaamd niet in overeenstemming met het feitelijk gebruik van
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badmintonterreinen. De lokale badmintonclub geeft aan dat recreanten quasi 100% dubbelspel spelen, en
de competitiespelers ongeveer 80%. De huidige indeling is dermate onpraktisch dat de nieuwe zaal voor
de badmintonclub nagenoeg onbruikbaar is, wat bijzonder jammer is.
Vraag:
1. Waarom werd het oorspronkelijk voorstel met 10 dubbelterreinen niet uitgevoerd?
Voorstel:
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad in zitting van 28 september 2015, waarbij een
samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd met betrekking tot het gebruik van de sporthal
Groenhof;
Overwegende dat in de naschoolse perioden de stad Oudenaarde de zaal exclusief kan gebruiken, voor
eigen gebruik of om ze ter beschikking te stellen van sportverenigingen;
Overwegende dat de stad daarvoor een vergoeding betaalt van 48% van de bruto
beschikbaarheidsvergoeding en andere verbruikskosten; dat de stad met andere woorden ook recht van
spreken heeft wanneer het gaat over de inrichting van de zaal;
Overwegende dat aan de clubs van de sectie zaalsporten van de sportraad een ontwerp voorgelegd werd
waarbij sprake was van 10 volwaardige badmintonterreinen;
Overwegende dat de nieuwe sporthal uiteindelijk slechts beschikt over 3 volwaardige terreinen voor
badminton; dat de overige 6 terreinen louter voor enkelspel zijn;
Overwegende dat dit hoegenaamd niet in overeenstemming is met het feitelijk gebruik van
badmintonterreinen; dat de lokale badmintonclub aangeeft dat recreanten quasi 100% dubbelspel spelen,
en de competitiespelers ongeveer 80%; dat de huidige indeling dermate onpraktisch is dat de nieuwe zaal
voor de badmintonclub nagenoeg onbruikbaar is;
Beslist:
Art.1.: Aan de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en de vzw Katholiek Basis Onderwijs te
vragen de belijning voor badminton in sporthal ‘Groenhof’ aan te passen met oog op een maximaal aantal
volwaardige badmintonterreinen (dubbel- én enkelspel);
Art.2.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om in afwachting hiervan
rekening te houden met de beperkte bruikbaarheid van het Groenhof voor badminton, bij de toewijs van
stedelijke sportaccommodatie;
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Simoens.
3.5 Vraag 5: Kompascamping.
Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting.
Op 29 juni 2015 werd door de gemeenteraad een bestek goedgekeurd voor de recreatieve herontwikkeling
van de recreatiezone Donk. Tegelijk werd ook een onderhandelingsdocument goedgekeurd met oog op
een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het project de Donk. Het bestek werd
Europees bekendgemaakt. Uiteindelijk kwamen geen gegadigden opdagen.
Vragen:
1. Wat zal het stadbestuur nu ondernemen om een geschikte partner te vinden voor de
herontwikkeling van de site Donk?
2. Hoeveel keer werd het bestek opgevraagd?
3. Wat heeft dit ‘administratief rondje’ tot nu toe gekost?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 4.1 van raadslid Maarten Blondeel en wordt
beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4. Raadslid Maarten Blondeel.
4.1 Vraag 1: Stand van zaken aanbesteding ontwikkeling site Donk voormalige camping.
Toelichting::
Op de uitgeschreven aanbesteding zou geen reactie komen.
Vraag: Wat is de stand van zaken in dit dossier?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met de vraag 3.5 van raadslid Kristof Meerschaut.
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4.2

Vraag 2: Website stad Oudenaarde.

Toelichting:
De website van de stad Oudenaarde is niet up to date.
Vraag: Hoe komt dit?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.
Raadslid Dagmar Beernaert.
5.1 Voorstel 1: Aanleg hondenlosloopterrein in Oudenaarde.
Volgens de statistieken heeft één huishouden op vier een hond als huisdiers. Ook in Oudenaarde wonen
heel wat hondenliefhebbers. Niet enkel in de deelgemeenten, maar ook in de binnenstad. Het
politiereglement stelt duidelijk dat ‘Honden op het openbaar en privaat domein van de stad of gemeente,
altijd aan de leiband dienen te worden gehouden (art. 50)’. Het onaangelijnd uitlaten van honden in bijv.
het Liedtspark of op de domeinen van de Donk is bijgevolg verboden. Op heel Oudenaards grondgebied
geldt aanlijnplicht voor honden. Er zijn momenteel geen plaatsen waar een hond vrij kan loslopen.
In verschillende steden en gemeenten zijn er hondenlosloopweides aangelegd. Op die afgebakende
plaatsen kunnen baasjes hun honden reglementair vrij laten spelen, zonder het risico dat ze weglopen. De
investeringskost hiervoor is eerder beperkt: nl. Een degelijke omheining, een aangename ondergrond,
signalisatie, een rustbank, een vuilbak, etc…
Voorstel:
Stad Oudenaarde zal een hondenlosloopweide realiseren op grondgebied Oudenaarde, bij voorkeur op
wandelafstand van het stadscentrum, waar baasjes hun honden op een veilige, nette en aangename manier
reglementair kunnen laten loslopen.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Dossche.
5.2 Voorstel 2: Deelname bibliotheek Oudenaarde aan schrijfmarathon Amnesty International.
In de kilste maand van het jaar organiseert Amnesty International jaarlijks een Schrijfmarathon. Mensen
kruipen dan in de pen om de naleving van mensenrechten te bepleiten. Met de actie willen ze verandering
teweegbrengen en bewustzijn creëren. Hoe meer mensen aan de Schrijfmarathon meedoen, hoe groter de
vuist tegen onrecht. In 2014 schreven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Het doel van
Amnesty International is om in 2015 in Vlaanderen 30.000 brieven en kaartjes te laten vertrekken.
Jaarlijks steunen ook heel wat bibliotheken de actie. Er werd een speciaal actiepakket ontwikkeld over de
zaak van de journalist Muhammad Bezkhanov. Deze actiepakketten zijn gratis te bestellen. Amnesty
International vraagt ook aan steden en gemeenten om hun beste beentje voor te zetten en de steun aan
mensenrechten te betuigen door rond 10 december een banner ‘Gemeente (Oudenaarde) steunt de
mensenrechten’ centraal in het straatbeeld te hangen. Gemeentebesturen worden ook uitgenodigd om mee
te schrijven.
Voorstel:
Stad Oudenaarde geeft een duidelijk signaal en maakt een vuist maakt tegen de schending van de
mensenrechten door:
- In samenwerking met de bibliotheek in Oudenaarde een actie in het kader van de Schrijfmarathon
op poten te zetten.
- De steun van onze stad aan de mensenrechten duidelijk aan te geven in het straatbeeld.
- Inwoners van Oudenaarde op te roepen om deel te nemen aan de Schrijfmarathon via de website
en sociale mediakanalen
- Als gemeentebestuur het goede voorbeeld te geven en zelf actie te ondernemen en een brief te
schrijven.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
5.3 Voorstel 3: Lastenverlaging voor lokale besturen.
Recent besliste de federale regering om in het kader van de taks shift, het algemene tarief van
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, tegen 2018 en afhankelijk van de toestand van de
begroting, te verlagen tot 25%. Dit houdt een verlaging van de rsz bijdragen in die werkgevers dienen te
betalen, zij het voor verschillende sectoren in verschillende mate.
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Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de contractuelen van de lokale besturen (gemeenten,
OCMW's, politiezones, intercommunales, verzorgingsinstellingen, ...). Nochtans is een lastenverlaging
voor de lokale besturen noodzakelijk om extra zuurstof te geven aan deze besturen om de
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
Lokale besturen begeven zich ook op domeinen waar ook de privésector actief is (bijv. OCMW wzc De
Meerspoort). Een lastenverlaging voor de private sector waar de openbare besturen niet op zouden
kunnen rekenen, kan zorgen voor een ernstige verstoring van de concurrentie. Een gelijkschakeling van
de werkgeversbijdragen zou het speelveld tussen privésector en de openbare besturen gelijkmaken.
Voorstel:
Het College van Schepenen en Burgemeester dringt aan bij de federale Minister van Financiën de
voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de taks shift ook toe te
passen op de contractuelen tewerkgesteld in de lokale besturen.
Stemming over het voorstel:
Stemden voor: 4: Groen (2: Elisabeth Meuleman en Steven Bettens) + SP.a (2: Maarten Blondeel en
Dagmar Beernaert)
Stemden tegen: : 23: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, 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 (8: Lieven Cnudde,
Richard Eeckhaut, Stefaan Vercamer, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte
Coppitters, Els Bostyn) + N-VA (2: Roland Van heddegem en Kristof Meerschaut)
Onthielden zich: 2: Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) en Hilde De Smet (onafhankelijke)
Het voorstel wordt niet weerhouden.
5.4 Vraag 4: Onvoorziene meerkost ICT.
Op het College van Burgemeester en Schepenen van 9 november 2015 werd beslist om het bedrag dat
uitgetrokken werd voor de aankoop van een nieuw programma vreemdelingen aan te vullen met 2.687,11
euro (incl. btw). Er werd immers bij deze beslissing geen rekening gehouden met de jaarlijks
terugkerende huur en onderhoudskosten. De initiële kost van het nieuwe softwareprogramma was
8.450,11 euro (incl. btw) en zou éénmalig zijn.
Vragen:
- Is de onvoorziene meerkost van 2.687,11 euro (incl. btw) een jaarlijks terugkerende meerkost?
- Bij een jaarlijks terugkerende meerkost, zal de zogenaamde éénmalige uitgave voor het nieuwe
softwareprogramma op minder dan vier jaar verdubbeld zijn. Hoe staat het schepencollege hier
tegenover?
- Wie is verantwoordelijk voor deze ‘vergetelheid’?
- Hoe zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat dergelijke blunders in de toekomst niet meer kunnen
gebeuren?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche.

De vergadering wordt geheven om 21u50.
Goedgekeurd in zitting van 14 december 2015.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

