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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 21 MAART 2016 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, 

Richard Eeckhaut: schepenen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay, Dirk De Bock, Jeanique Van Den Heede, Mathieu De Cock, 

Mathieu Mas, Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters, 

Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Tim Vanderhaegen, Maarten Blondeel, 

Dagmar Beernaert: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: secretaris 

Verontschuldigd: Peter Dossche: schepen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Afwezig: Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  FARYS. Uitnodiging en agenda voor de gewone algemene vergadering van TMVW op 11 april 

2016 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW (IC); 

Gelet op de statuten van TMVW (IC); 

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van TMVW (IC) cvba op 11 april 2016, waarin de 

agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. Verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van TMVW (IC) 

cvba op 11 april 2016: 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 

2. Actualiseren van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 

3. Voordracht commissaris 

4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014 met aanvullende nota houdende 

informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben 

plaatsgevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015 

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 

6. Verslag van het college van commissarissen 

7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 

8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 

9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 

10. Benoeming van bestuurders in de Raad van bestuur 

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad, raadslid Dirk De Bock, die bij de aanvang van de legislatuur 

werd aangesteld, te bevestigen en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in artikel 1. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en bezorgt een afschrift van de beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent. 
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IVA GRONDBELEID 

2.  Toelating tot vervreemding van het onroerend goed Dorre Wei 41 kadastraal bekend onder 

4de Afdeling Sectie A nr. 126 b2 (lot 37) 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de akte van 14 oktober 2005 waarbij de stad Oudenaarde een perceel bouwgrond gelegen Dorre 

Wei 41 kadastraal bekend onder 4de Afdeling Sectie A nr. 126 b2 (lot 37)  met een oppervlakte van 

673,29 m² heeft verkocht; 

Gelet op het schrijven van 10 februari 2016 waarbij de toelating aan de stad wordt gevraagd om het 

onroerend goed gelegen Dorre Wei 41 te verkopen; 

Overwegende dat gezien het twintigjarige vervreemdingsverbod nog niet overschreden is, dient conform 

artikel 1 van de bijzondere voorwaarden  van de akte van 14 oktober 2005 de stad de toelating tot 

vervreemding te geven; 

Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 februari 2016; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, houdende het regelen van de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. 

De verkoop van het onroerend goed gelegen Dorre Wei 41 te 9700 Oudenaarde kadastraal bekend onder 

4de Afdeling Sectie A nr. 126 b2 (lot 37)  met een oppervlakte van 673,29 m² wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de huidige eigenaars. 

 

3.  Onderhandse verkoop van perceel grond gelegen Meersbloem- Melden nr 46  aan NV 

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Vaststellen van de voorwaarden. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van  gemeenteraad dd° 07 september 2000 houdende toestaan van een erfpacht aan 

NV Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen  op het onroerend goed eigendom van de stad gelegen 

Meersbloem Melden nr 46 kadastraal 12e afdeling, sectie A nrs 1469B en 1484 Y2 groot  8.137,21 m²; 

Gelet op de erfpachtovereenkomst dd° 20 november 2000, dit voor de duur van 30 jaar ingaande  op 20 

november 2000 om van rechtswege te eindigen op 20 november 2030; 

Gelet op artikel 14 van de voornoemde erfpachtovereenkomst  “ er wordt aan de erfpachter gedurende 

gans de desbetreffende periode een recht van aankoop van het kwestieuse goed verleend tegen de prijs 

van 8.138.000 BFR ( 201.735,00 EUR) aangepast aan de index van de consumptieprijzen met als 

beginindex deze van februari 2000; 

Gelet op het schrijven dd° 09 juli 2015 van aan NV Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen met principiële 

vraag om de erfpacht om te zetten tegen aankoop; 

Gelet op het schrijven dd° 18 januari 2016 houdende officiële vraag tot aankoop van het perceel tegen de 

nominale waarde van  201.735,00 EUR; 

Overwegende dat het aangewezen is om de indexering van het aankoopbedrag overeenkomstig  artikel 14 

van de erfpachtovereenkomst niet toe te passen gezien de substantiële kosten die door NV 

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen gemaakt zijn voor sanering en opstapeling van de afvalgronden in 

een berm en met inbegrip van de vereiste groenbeplanting die permanent diende onderhouden te worden;  

Overwegende dat de verkoop een ondersteuning is van starters en de plaatselijke economie; 

Gelet op het opmetingsplan; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. In principe over te gaan tot de onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen 

Meersbloem Melden nr. 46 kadastraal 12e afdeling, sectie A nrs 1469B en 1484 Y2 groot  8.137,21 m² 

aan NV Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen, Meersbloem Leupegem 46 te 9700  Oudenaarde. 

Artikel 2.  De verkoopprijs van het in artikel 1 genoemde goed wordt bepaald op 201.735,00 EUR. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 
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EVENEMENTEN 

4.  Subsidiereglement feestcomités 

De gemeenteraad, 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7, 1° en artikel 9, eerste lid; 

Gelet op de noodzaak van een reglementering van de uitkering van subsidies aan door het College van 

Burgemeester en Schepenen erkende feestcomités van de Stad Oudenaarde; 

Gelet op het feit dat de toelagen verleend worden aan de feestcomités die in de deelgemeenten kermissen, 

ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de sociale contacten te 

bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren; 

Gelet op het feit dat de toelagen enkel zullen worden uitgekeerd als de feestcomités voldoen aan de 

voorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement; 

Gelet op het feit dat de toelage bestaat uit een basissubsidie en een werkingssubsidie; 

Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven; 

Gelet op de wetgeving ter zake;  

Gelet op het feit dat de toelagen verrekend zullen worden op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-

FEEST/0710-00/6493000 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel. Onderstaand subsidiereglement feestcomités wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 1 

april 2016. De toelagen worden verrekend op de jaarbudgetrekening evenementen GBB-FEEST/0710-

00/6493000 

Subsidiereglement feestcomités 

Artikel 1 

§1. Binnen het jaarlijks goedgekeurde budget en onder de hierna vermelde voorwaarden, wordt door het 

college van burgemeester en schepenen een tussenkomst verleend aan feestcomités die in de 

deelgemeenten kermissen, ontmoetingsmanifestaties en allerhande activiteiten organiseren met als doel de 

sociale contacten te bevorderen en de gemeenschapszin te stimuleren. 

§2. De subsidie wordt uitbetaald aan een feestcomité, zijnde een feitelijke vereniging of vzw, en erkend 

door het College van Burgmeester en Schepenen als feestcomité, bestaande uit minstens 3 personen die 

op een verschillend adres gedomicilieerd zijn.  

§3. De Stad Oudenaarde heeft per deelgemeente een feestcomité: Bevere, Edelare, Eine, Ename, Heurne, 

Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Oudenaarde-centrum, Volkegem en Welden. 

Artikel 2  
§1. De subsidie wordt uitbetaald aan het feestcomité naar aanleiding van de organisatie van kermissen, 

ontmoetingsmanifestaties en activiteiten tijdens een kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor 

subsidies moeten de activiteiten: 

- gratis worden aangeboden; 

- laagdrempelig en gericht zijn op een breed publiek waarbij alle doelgroepen aan bod komen (o.a. 

kinderen en ouderen); 

- toegankelijk zijn voor mindervaliden en rolstoelgebruikers; 

- duidelijk gepromoot worden waarbij op alle promotiemateriaal/uitnodigingen/affiches/flyers 

(elektronisch dan wel schriftelijk) naast het logo van de stad steeds vermeld moet worden “met 

steun van het stadsbestuur Oudenaarde’’; 

- zich richten tot alle inwoners van de stad of deelgemeente ongeacht hun politieke, religieuze of 

filosofische overtuiging en ongeacht hun persoonlijke situatie 

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring: privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten, 

eestfestijnen, commerciële activiteiten, inclusief evenementen ter ondersteuning van commerciële 

activiteiten. 

§2. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en werkingssubsidie: 

- 30% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de toekenning van een basistoelage, 

met een maximum van 825 euro per comité. Deze toelage wordt toegekend indien wordt 

aangetoond dat in het lopende kalenderjaar gespreid over minstens 3 dagen, minstens 4 

activiteiten ingericht zullen worden die tevens voldoen aan de in §1 gestelde voorwaarden. 

- 70% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de organisatie van activiteiten die 

tijdens het kalenderjaar georganiseerd worden en voldoen aan de voorwaarden gesteld in § 1 met 
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een maximum van 240 euro per activiteit en met een maximum van 8 activiteiten per 

kalenderjaar. Deze activiteiten kunnen onder meer zijn: muziek, straatanimatie, film, vuurwerk, 

kerstmarkt, sinterklaas, rommelmarkten, nieuwjaardrink.  

§3. Drank en eten voor verkoop bestemd, vervoerskosten, geschenken, standgeld en verbruik stroom voor 

foorkramen en retributies (o.a. tussenkomsten brandweer) komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

Aankoop prijzen i.f.v. een wedstrijd, speelgoed voor de Sint,.. kan wel, mits duidelijke motivering in 

aanvraagdossier en terugbetaling gebeurt enkel na voorlegging van aankoopbewijs. 

Artikel 3 
De subsidies kunnen niet gecumuleerd worden met een andere toelage van de stad voor hetzelfde 

evenement, vb. feestcheques, cultuurcheques, .... 

Artikel 4 
§1. Voorwaarden voor het bekomen van de basissubsidie: 

- De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat ten laatste op 31.03* van het 

lopende kalenderjaar gericht moet worden aan het stadsbestuur Oudenaarde, dienst toerisme en 

evenementen.  

- Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens:  

 naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer) 

 identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie 

verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon;  

 een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep; 

 een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort 

worden, na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier 

is niet toegestaan); 

 een realistische begroting met voorziene uitgaven en inkomsten; 

 de geplande acties om de activiteit bekend te maken; 

 de intentieverklaring om zo weinig mogelijk afval te produceren. 

- Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité. 

- Het stadsbestuur kan ten allen tijde een voorbeeld van de uitnodiging, affiche of flyer, waarvoor 

een subsidie wordt gevraagd, opvragen. 

§2. Voorwaarden voor het bekomen van de werkingssubsidie: 

- De aanvraag wordt ingediend na afloop van de activiteit 

- De aanvraag gebeurt via een voorgeschreven aanvraagformulier dat uiterlijk op 31.03* dan wel 

op 30.09 wordt ingediend. Alle activiteiten die na 30.09 van het lopende kalenderjaar 

georganiseerd worden mogen ingediend worden tot bij de eerste aanvraag voor een 

werkingssubsidie, uiterlijk op 31.03 van het volgende kalenderjaar. 

- Het aanvraagformulier bevat minimaal volgende gegevens:  

 naam van de activiteiten (wat, waar en wanneer) 

 identificatie van de aanvragers: naam, adres en telefoonnummer van minimaal drie 

verantwoordelijken van de organisatie en contactpersoon;  

 een beschrijving van de initiatieven met aanduiding van de doelgroep; 

 een bankrekeningnummer van het organiserend feestcomité waarop de toelage kan gestort 

worden na goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur (rekening van een particulier 

is niet toegestaan); 

 een raming van het aantal aanwezigen. 

- Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door ten minste 3 leden van het feestcomité. 

- In bijlage wordt gevoegd: de uitnodiging, affiche, flyers (elektronisch dan wel schriftelijk) 

waarvoor een subsidie werd gevraagd alsook de bewijzen van de gemaakte kosten t.b.v. max. 240 

euro waarbij enkel originele facturen, aankoopbonnetjes en onkostennota’s worden aanvaard.  

§3. Dossiers die na de vermelde data in artikel 4. §1 en §2 ingediend worden, kunnen geen aanspraak 

meer maken op de uitbetaling van de subsidietoelage.  

Artikel 5 

§1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt uiterlijk op 30.05 van het lopende kalenderjaar of 

het feestcomité in aanmerking komt voor de toekenning van een basissubsidie na toetsing van de 

aanvraag aan onderhavig reglement. 

§2. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of het feestcomité in aanmerking komt voor de 

toekenning van een werkingssubsidie na toetsing van de aanvraag aan onderhavig reglement, voor de 
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aanvragen die ten laatste op 31.03* en 30.09 werden ingediend respectievelijk ten laatste op 30.05 en 

30.11. Het feestcomité wordt van deze beslissing binnen een termijn van 3 weken op de hoogte gesteld. 

Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement, 

goedgekeurd op de gemeenteraad in zitting dd. 21 maart 2016.   

*Bij wijze van overgang mogen de dossiers in 2016 ingediend worden uiterlijk op 30.04 

 

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF 

5.  Statuten Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen  

De Gemeenteraad,  

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikel 43 en 196; 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het Vlaams decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de 

subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, artikel 141-148 ; 

Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 28 september 2015 waarin het College akkoord gaat 

met de engagementsverklaring om een samenwerkingsverband cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen 

op te richten (bijlage 2);  

Gelet op het Strategisch Meerjarenplan 2014/2019 van de stad, A.C.-2.2.1 Modern Archief digitaliseren 

houdende de opmaak van een conceptnota Beeldbank.  
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015 waarin de Gemeenteraad de 

principiële beslissing nam om met de andere gemeenten van de Vlaamse Ardennen een Interlokale 

vereniging cultureel erfgoed op te richten (bijlage 3). 

Overwegende de statuten Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen  (bijlage 1) 

Overwegende dat de uitgaven voor de jaarlijkse bijdrage voor de interlokale vereniging van €0.30 per 

inwoner worden voorzien in het budget onder artikel 0729-01/6499000;  
Onderwerp: 

Zoals werd aangekondigd in de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015 worden hierbij de statuten van de 

interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) aan de leden van de Gemeenteraad van de stad 

Oudenaarde voorgelegd. Het ontwerp van deze statuten kwamen tot stand op basis van intensief overleg 

van het informeel overlegplatform erfgoed in de Vlaamse Ardennen waar 13 steden en gemeenten deel 

van uitmaken. Dit ontwerp werd vervolgens gepresenteerd aan de betrokken partijen op de algemene 

vergadering op 19 februari 2016 waarbij elk artikel kritisch werd benaderd. Met alle opmerkingen en 

wijzigingen werd vervolgens deze statuten opgesteld die nu voorliggen. 

De statuten bepalen dat de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) wordt bestuurd door 

de volgende organen: 

- Beheerscomité: vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen belast met het beheer 

van de interlokale vereniging. 

- Stuurgroep: de vergadering die belast is met het dagelijks bestuur van de interlokale vereniging, 

bestaande uit door de gemeentebesturen aangeduide ambtenaren en/of vrijwilligers. 

- Algemene vergadering: de algemene vergadering van Erfgoed Vlaamse Ardennen waar de 

projecten van de interlokale vereniging worden gepland, georganiseerd, geïmplementeerd en 

geëvalueerd, bestaande uit de door de stuurgroep uitgenodigde ambtenaren, vrijwilligers en 

deskundigen uit het regionale erfgoedveld. 

Het doel van de vereniging is via projecten het lokaal cultureel erfgoed te versterken, de bevolking van de 

regio  te sensibiliseren en met participatie en gemeenschapsvorming te komen tot een gedragen identiteit 

en imago van de Vlaamse Ardennen. 

De beherende gemeente is de gemeente Zwalm waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die in 

naam zal optreden in plaats van Erfgoed Vlaamse Ardennen wanneer het beheerscomité of de stuurgroep 

dit nuttig acht. 

Verder stipuleren de statuten de bepalingen rond het lidmaatschap van de vereniging, de organen/bestuur, 

het financieel beheer , statutenwijziging en het opheffen van de vereniging. Voor de verdere invulling van 

deze hoofdstukken wordt doorverwezen naar bijlage 1.  

Besluit:  eenparig 

Art. 1 – De gemeenteraad van Oudenaarde gaat akkoord met de inhoud van de statuten. 

Art. 2 – De gemeenteraad van Oudenaarde voorziet namens de stad een jaarlijkse bijdrage van 0,30 euro 

per inwoner voor de interlokale vereniging vanaf 2016. Deze uitgaven worden verrekend via het artikel 

0729-01/6499000 van het budget 
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Art. 3 – De gemeenteraad van Oudenaarde zal worden afgevaardigd, door gemeenteraadslid Guy Hove in 

het beheerscomité van de interlokale vereniging, volgens de besluitvormingsprocedure in het 

gemeentedecreet beschreven. 

Art. 4 – Stijn Lybeert wordt als ambtenaar van de stad aangeduid in de stuurgroep dat de dagelijkse 

werking van de interlokale vereniging behartigt. Hij/zij zal ook instaan voor de communicatie naar en 

coördinatie met het stadsbestuur en de vrijwilligers en de implementatie van de projecten en activiteiten 

van de interlokale vereniging in de eigen gemeente. 

Art. 5 – Afschrift van dit besluit  zal worden overgemaakt aan Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 

vzw. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

6.  Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015- deel 2 – diverse locaties - bestek nr 

W23182015. Goedkeuring van de raming en wijze van gunnen houdende uitvoeren van  

aanvullende werken. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01 juni 2015 houdende goedkeuren van het bestek , de 

wijze van gunnen namelijk de open aanbesteding en raming ten bedrage van 289.434,00 EUR excl. btw 

met betrekking tot het dossier “ aanleg en  herstel van voetpaden – dienstjaar 2015 – deel 2 “; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 augustus 2015 houdende 

toewijs aan BVBA De Meulemeester (DM Roadbuilding) voor een bedrag van 270.263,60 EUR excl. 

btw; 

Overwegende dat het bestuur in overeenstemming  met de wet van 15 juni 2006 meerbepaald artikel 26 § 

1,2°,a  bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aanvullende werken kan gunnen 

aan de aannemer aan wie de hoofdopdracht toegewezen is en voor zover de aanvullende werken niet 

hoger zijn dan 50 % van de gegunde hoofdopdracht; 

Overwegende dat de aanvullende werken bijgevolg worden geraamd op 270.263,60 EUR excl. btw 

(oorspronkelijke toewijs) x 50 % = 135.131,80 EUR excl. btw.  

Overwegende dat de kredieten voor deze aanvullende opdracht voorzien zijn op het budget van 2016 op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26 § 1,2°,a; 

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 raming ten bedrage 135.131,80 EUR excl. btw. voor de 

opdracht “Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015 - deel 2 – aanvullende werken ”.  

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelinsprocedure 

overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 meerbepaald artikel 26 § 1,2°,a. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2016 op jaarbudgetrekening GBB-

I-BIA 0200-00/2240007. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

7.  Onderhandse aankoop van een perceel grond gelegen Pater Ruyffelaertstraat jegens dhr. en 

mevr. Blanckaert - Comhaire. Vaststellen van de voorwaarden.  

De gemeenteraad, 

Overwegende dat met betrekking tot het kunstgrasveld ten behoeve van KWIK Eine een buffering voor 

het regenwater dient voorzien; 



52 

 

 

Overwegende dat voor de realisatie van de buffering een perceel grond gelegen Pater Ruyffelaertstraat, 

kadastraal 2e afdeling Eine , sectie A, nr. 305 F met een oppervlakte van 25a 55 ca eigendom van dhr en 

mevr. Blanckaert – Comhaire, Stationsstraat 8 te 9890 Gavere dient aangekocht; 

Gelet op het schattingsverslag dd° 25 november 2015 opgemaakt door beëdigd landmeter – expert Noel 

Martens, Heurnestraat 203 te 9700 Oudenaarde waarbij de waarde van het bovengenoemde perceel wordt 

bepaald op 25.000,00 EUR of 9,78 EUR/m²; 

Gelet op de overeenkomst tussen dhr en mevr. Blanckaert – Comhaire en de stad afgesloten op 04 januari 

2016 tegen de verkoopprijs van 25.000,00 EUR; 

Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door notaris François Van Innis;  

Gelet op het kadastraal plan met het aan te kopen perceel in geel aangeduid;  

Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien op het budget van 2016, jaarbudgetrekening GBB-I-

BIA 0740-03/2200000. 

Gelet op het visum van de Financieel Beheerder; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. De aankoop in der minne van een perceel grond gelegen Pater Ruyffelaertstraat kadastraal 2e 

afdeling Eine , sectie A,  nr. 305 F met een oppervlakte van 25a 55 ca jegens  dhr en mevr. Blanckaert – 

Comhaire, Stationsstraat 8 te 9890 Gavere tegen het bedrag van 25.000 EUR wordt goedgekeurd.  

Artikel 2.  De nodige kredieten zijn voorzien op het budget van 2016, jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 

0740-03/2200000. 

Artikel 3.  Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 

 

8.  Heraanleg dreef Brandwoeker - bestek nr W22642014. Bekrachtigen van de collegebeslissing 

dd° 15/02/2016 houdende goedkeuren van de eindafrekening. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2014 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 113.393,00 EUR excl. BTW en de gunningswijze van de 

opdracht “Heraanleg dreef Brandwoeker”, met name de open aanbesteding; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2015 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV WANNIJN, Buissestraat 36 te 9690 

KLUISBERGEN ten bedrage van 77.446,46 EUR excl. btw ; 

Gelet op het bevel van aanvang dd° 18 februari 2015 aan NV WANNIJN met start der werken op 26 mei 

2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 15 februari 2016 houdende 

goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 95.106,30 EUR excl. btw; 

Overwegende dat volgende noodzakelijke bijwerken zijn uitgevoerd : 

-) rolstoeltoegankelijk maken Brandwoeker; 

-) aansluiten afvoer sanitair blok Brandwoeker op riolering; 

Overwegende dat voor uitvoering van de bijwerken de aannemer een termijnsverlenging van 8 werkdagen 

is toegekend; 

Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 22,80% overschrijdt; 

Overwegende dat de eindafrekening de toewijs met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat deze 

beslisisng dient bekrachtigd in de gemeenteraad;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is vastgelegd op kredieten van IVA Grondbeleid (A.C. 

7.1.3) op jaarbudgetrekening 0220-00/2220007 (verbintenis 1362/2015); 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
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Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot “Heraanleg dreef Brandwoeker  wordt de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen houdende goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 95.106,30 EUR 

excl. btw bekrachtigd. 

 

9.  Kostenloze ruiling tussen de stad Oudenaarde en de NV Aquafin van rioleringen gelegen in de 

Georges Lobertstraat, Berchemweg en Meersbloem Leupegem. Vaststellen van de 

voorwaarden. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de in het kader van het dossier “ ongelijkvloerse kruising van de N60 voor fietsers langs de N8 

te Leupegem “ in opdracht van de stad uitgevoerde weg- en rioleringswerken in de Berchemweg; 

Overwegende dat ter gelegenheid van bovengenoemde werken in overeenkomst met NV Aquafin een deel 

van de DWA-riolering met een diameter 800 mm en 1000 mm, gelegen in de Georges Lobertstraat, 

Berchemweg en Meersbloem Leupegem verplaatst en vervangen is door een nieuwe DWA- riolering met 

diameter 800 mm;  

Gelet op de met betrekking tot bovengenoemde verplaatsing en vervanging van de riolering afgesloten  

overeenkomst dd 12 juli 2011 tussen de NV Aquafin en de stad Oudenaarde met volgende voorwaarden : 

-) het eigendomsrecht van de door de stad nieuw gerealiseerde rioolinfrastructuur gelegen in de Georges 

Lobertstraat, Berchemweg en Meersbloem Leupegem wordt kosteloos overgedragen aan NV Aquafin; 

-)  het eigendomsrecht van de vroeger door NV Aquafin aangelegde rioolinfrastructuur meer bepaald het 

deel van de DWA-leiding met diameter 800 en diameter 1000 , gelegen in de Georges Lobertraat , 

Berchemweg en Meersbloem Leupegem, tussen K23 en K21 zoals aangeduid in bijgevoegd plan wordt 

kosteloos overgedragen aan de stad;  

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 12 juli 2011 houdende 

goedkeuren van de bovengenoemde overeenkomst; 

Gelet op het door NV Arcadis opgemaakte plan “ module 12 - ongelijkvloerse kruising van de N60 voor 

fietsers langs de N8 te Leupegem – grondplan” ; 

Overwegende dat de bovengenoemde overeenkomst dient omgezet in een door een notaris verleden 

authentieke akte van ruiling;  

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De kosteloze ruiling tussen de stad Oudenaarde en de NV Aquafin van rioleringen  gelegen in 

de Georges Lobertstraat, Berchemweg en Meersbloem Leupegem wordt goedgekeurd overeenkomstig de 

voorwaarden van  de in bijlage geviseerde ontwerp-akte van ruiling en plan. 

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 

 

10.  Liedtskasteel – restauratie. Goedkeuren van het ontwerp. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2011 houdende 

toewijs van de studieopdracht “ restauratie van het Liedtskasteel” aan het architectenbureau Van Acker & 

Partners, Congreslaan 36 te 9000 Gent; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2014 houdende goedkeuren van het  

voorontwerp  voor de opdracht “Liedtskasteel - restauratie”, opgesteld door de ontwerper 

Architectenbureau Van Acker en Partners, Congreslaan 36 te 9000 GENT met een raming ten bedrage 

van 1.032.517,46 EUR excl. btw. 

Gelet op het door de ontwerper Architectenbureau Van Acker en Partners opgemaakte ontwerp; 

Overwegende dat na verder onderzoek en studie en onder andere op vraag van het agentschap Onroerend 

Erfgoed volgende aanpassingen aan het voorontwerp in het ontwerp zijn opgenomen: 

-) noodzakelijke integrale vernieuwing van het dak; 

-) vervangen van het onderdak in asbest; 

-) opfrissen van de 2e verdieping en afwerken met basisvoorzieningen qua technieken; 

-) de technieken CV en elektriciteit zijn over het hele gebouw te vernieuwen; 

-) glas in loodpanelen dienen teruggeplaatst; 

-) noodzakelijke ingrepen voor verbetering toegankelijkheid van het gebouw inclusief 

rolstoeltoegankelijke buitenhelling; 

-) uitvoeren van noodzakelijke isolatiewerken volgens vigerende EPB-wetgeving; 
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-) compartimentsingrepen ifv de brandveiligheid; 

-) ingrepen ifv integratie toegankelijk maken van sanitair en verplaatsing gewoon sanitair; 

-) ingrepen in het buitenschrijnwerk; 

-) ingrepen voor restauratie stalen buitenserre keldertoegang; 

-) vernieuwen van de riolering; 

-) bijkomende aanpassingen gevelrestauratie; 

Gelet op het lastenboek en de plans ; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de werken te gunnen bij wijze van open aanbesteding; 

Gelet op de raming ten bedrage van in zijn totaliteit 1.941.753,78 EUR excl. btw meer bepaald ; 

 Kostprijs  Subsidieerbaar 80% Niet subsidieerbaar Aandeel stad 

Architectuur 1.748.082,28  1.401.014,50 347.067,77 627.270,67 

Elektrische installatie      58.846,00      23.629,95   35.216,05  39.942,04 

Verwarmingsinstallatie    115.578,00 0 115.578,00 115.578,00 

Sanitaire installatie      19.247,50 0   19.247,50  19.247,50 

totaal  1.941.753,78 1.424.644,45 517.109,33 802.038,21 

btw     407.768,29    299.175,33 108.592,96 168.428,02 

Algemeen totaal 2.349.522,07 1.723.819,78 625.702,29 970.466,23 

Overwegende dat teneinde de maximale restauratiepremie ( 80 % op de subsidieerbare posten) te 

verkrijgen voorafgaandelijk een beheersplan dient opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

subsidiërende overheid ;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal ingeschreven worden in het budget na verkrijging  

van het Ministerieel besluit waarbij de restauratiepremie wordt goedgekeurd; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp  voor de opdracht “Liedtskasteel - restauratie”, 

opgesteld door de ontwerper, Architectenbureau Van  Acker en  Partners, Congreslaan 36 te 9000 GENT. 

De raming bedraagt in zijn totaliteit 1.941.753,78 EUR excl. btw. 

Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken wordt voorlopig bepaald op 802.038,21 EUR excl. btw. 

Artikel 3. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. 

Artikel 4. Er wordt een beheersplan opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de subsidiërende 

overheid. 

Artikel 5. De nodige kredieten voor de restauratiewerken worden ingeschreven op het budget na het 

verkrijgen van het Ministerieel besluit houdende toekennen van de restauratiepremie. 

 

11.  Private verkaveling SHM- Klaproosstraat - fase II - goedkeuren weg-en rioleringstracé 

De gemeenteraad,  

Gelet op de ingediende verkavelingsaanvraag op naam van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen, Sint-Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door mevr. Jeanique Van Den 

Heede; voor  gronden gelegen tussen de Graaf van Landaststraat en de Heurnestraat, kadastraal bekend 

onder 2° afdeling Eine Sectie A nrs. 635w, 634b, 634f, 654l; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening dd° 01/09/2009 art. 4 2.15 en 4.2.17; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren 

en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw; 

Gelet op het door SHM Vlaamse Ardennen ingediende bestek nopens de weg- en rioleringswerken ; 

Gelet op de raming t.b.v. 783.979,78 EUR (incl.btw); er wordt een subsidie verleend door de VMSW in 

het kader van art.80 van de Huisvestingscode; 
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Overwegende dat dhr. Jan De Clippel- ing. Stad Oudenaarde – geen technische opmerkingen heeft 

betreffende het aangepaste ingediende ontwerp; 

Overwegende dat de aanleg van de nutsleidingen eveneens ten laste zijn van de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij; 

Gelet op het advies van de GECORO dd° 22/04/2015; 

Gelet op artikel 80 van de Huisvestingscode waarin o.a. wordt bepaald dat de wegenisinfrastructuur in 

latere fase kosteloos wordt overgedragen aan de stad; dat de werken bijgevolg ook dienen uitgevoerd 

overeenkomstig het standaardbestek 250 versie 3.1.; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42, 43, 57 en 58 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere 

wijzigingen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Het ontwerp weg- en rioleringstracé zoals voorzien op het verkavelingsontwerp ingediend door 

Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde, voor de 

gronden gelegen tussen de Graaf van Landaststraat en de Heurnestraat,  kadastraal bekend onder 2° 

afdeling Eine, Sectie A, nrs. 635w, 634b, 634f, 654l ,wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Na uitvoering van de infrastructuurwerken worden deze gratis overgedragen aan de stad 

inclusief de openbare verlichting en de wegzate, hiervoor wordt er een afzonderlijke akte overdracht 

opgesteld. 

Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het 

dossier. 

 

12.  Goedkeuring dading tussen de Stad Oudenaarde en dhr. Luc Deketele 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de stad eigenaar is van de gronden gelegen te Oudenaarde, Broekstraat 159, kadastraal 

afdeling 1, sectie A, nummer 189/L en 192/C; dat de gebouwen op perceel 192 C volgens het 

registratiekantoor Oudenaarde op 07 april 1932 aangekocht werden door Remigius en Maria Deketele-

Meirlaen; 

Overwegende dat alle erfgenamen van laatstvernoemde, behalve Luc Deketele, akkoord gingen met een 

voorstel van de stad om de gebouwen in kwestie op haar kosten te laten afbreken; 

Overwegende dat om het voornoemd perceel te kunnen ontwikkelen de stad op 10 juli 2014 overgegaan is 

tot dagvaarding van Luc Deketele; dat in het kader van deze procedure die gevoerd werd voor de 1ste 

kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, een tegeneis 

lastens de stad werd gesteld door Luc Deketele; 

Overwegende dat bij vonnis dd. 06 oktober 2015, de 1ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg 

Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde: 

- De vordering van de stad ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond heeft verklaard; 

- De tegenvordering van Luc Deketele ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard; 

- De stad eigenaar heeft verklaard van de voormelde grond en gebouwen; 

- De stad de toelating verleend om zonder enige vergoeding aan Luc Deketele de gebouwen af te 

breken; 

- Luc Deketele heeft veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten; 

Gelet op het vonnis dd° 06 oktober 2015 van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde; 

Overwegende dat, om een beroepsprocedure te vermijden en de mogelijke realisatie van bedoelde 

percelen voor lange tijd wordt opgeschoven, het aangewezen is om een dading te sluiten tussen de stad en 

Luc Deketele; 

Overwegende dat de dading het volgende inhoudt: 

- De stad betaalt aan Luc Deketele een bedrag van 5.000 EUR, verminderd met de helft van de 

kosten van dagvaarding en rolstelling en de helft van de betekeniskosten, of 4.654,20 EUR; 

- Luc Deketele berust in het tussengekomen vonnis van 06 oktober 2015 en doet afstand van elke 

mogelijke vordering die hij ten aanzien van de stad zou kunnen instellen, evenals van elk 

mogelijk vorderingsrecht dat hij ten aanzien van de stad zou kunnen laten gelden met betrekking 

tot de grond en/of gebouwen gestaan en gelegen te Oudenaarde, Broekstraat 159, kadastraal 

afdeling 1, sectie A, nr. 192C; 
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- Mits betaling van het bedrag van 4.654,20 EUR berust Luc Deketele in het tussengekomen 

vonnis van 06 oktober 2015 en doet hij tevens afstand van elke mogelijke vordering die hij ten 

aanzien van de stad zou kunnen instellen, evenals van elk mogelijk vorderingsrecht dat hij ten 

aanzien van de stad zou kunen laten gelden met betrekking tot de hierboven vermelde grond en/of 

gebouwen; 

Gelet op het ontwerp van dadingovereenkomst tussen de stad en Luc Deketele; 

Overwegende dat de uitgave zal verrekend worden op het budget voorzien onder artikel GBB-IVA 0610-

00 6141005; 

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 dadingovereenkomst tussen de stad en Luc Deketele met 

betrekking tot de grond en/of gebouwen gelegen te Oudenaarde, Broekstraat 159, kadastraal afdeling 1, 

sectie A, nr. 192 C. 

Artikel 2. Het bedrag van 4.654,20 EUR wordt betaald op de derdenrekening van de raadsman van Luc 

Deketele met nummer BE51 3900 6356 4862. 

Artikel 3. De uitgave wordt verrekend op het budget voorzien onder artikel GBB-IVA 0610-00 6141005. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU 

13.  Goedkeuring van het Duurzaam Energieactieplan Stad Oudenaarde 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2015 tot ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant; 

Overwegende dat met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant de stad zich ertoe heeft 

geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot op het stedelijk grondgebied met 20% te reduceren; 

Overwegende dat binnen het jaar na ondertekening een nulmeting (voor het referentiejaar 2011) en een 

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) ingediend moet worden bij het secretariaat van het 

Burgemeestersconvenant; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 7 april 2015 tot aanvaarding 

van de offerte van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het begeleiden van de uitwerking van het 

Burgemeestersconvenant in samenwerking met het studiebureau Zero Emission Solutions;  

Overwegende dat in de periode van mei 2015 tot december 2015 het SEAP werd opgesteld binnen een 

breed participatietraject met zowel burgers, vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen, 

adviesraden en interne diensten; 

Overwegende dat het SEAP vertrekt vanuit de berekening van de energie-gerelateerde CO2-uitstoot van 

Oudenaarde in 2011 (217 kton) en via een analyse van de verdeling van deze uitstoot over de 

verschillende sectoren en een inschatting van de reductiepotentiëlen en het potentieel aan hernieuwbare 

energie komt tot een set van 94 acties en maatregelen of maatregelengroepen die leiden tot een reductie 

van de CO2-uitstoot van 43.627 ton per jaar (20%); 

Overwegende dat de acties en maatregelen betrekking hebben op de sectoren stedelijke 

gebouwen/uitrustingen/voorzieningen, tertiaire gebouwen/uitrustingen/voorzieningen, residentiële 

gebouwen, openbare verlichting, industrie, vervoer, lokale elektriciteitsproductie, lokale warmte- en 

koudeproductie, landbouw en overige;  

Overwegende dat meerdere stadsdiensten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van delen van het 

SEAP, onder coördinatie van een dienstenoverschrijdend klimaatteam en in overleg met het College van 

burgemeester en schepenen dat vooraf wordt geraadpleegd over op te starten acties en regelmatig 

geïnformeerd wordt over de stand van zaken; 

Overwegende dat na de aanvaarding van het SEAP door het secretariaat van het Burgemeestersconvenant 

elke twee jaar moet gerapporteerd worden over de uitvoering van het SEAP en de realisatie van de 

doelstelling; 

Overwegende dat het SEAP gezien moet worden als een dynamisch instrument waarvan bepaalde acties 

mogelijks niet realiseerbaar of opportuun zullen zijn terwijl anderzijds door de toenemende ervaring en 

kennisopbouw nieuwe acties zullen worden opgenomen die efficiënter zijn; dat uiteraard steeds de 

doelstelling van 20% reductie tegen 2020 moet voor ogen gehouden worden; 

Overwegende dat ook op andere bestuursniveaus initiatieven worden genomen om de klimaatopwarming 

tegen te gaan; dat door deelname aan die initiatieven de doelstelling gemakkelijker en met beperkter 
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budget kan gerealiseerd worden; dat een goedgekeurd SEAP hierbij als voorwaarde kan worden gesteld 

om de ambitie van het lokaal bestuur aan te tonen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Het Duurzaam Energieactieplan of SEAP wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Het SEAP wordt ingediend bij het secretariaat van het Burgemeestersconvenant. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP 

14.  Aankoop van ziekenwagen met inrichting en uitrusting - bestek nr. L23742016. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de huidige brandweerziekenwagen Oudenaarde 1 dateert van 2007 en heden meer dan 

170.000 km op de teller heeft staan; 

Overwegende dat de aankoop van een nieuwe ziekenwagen zich opdringt, daar de kosten teneinde 

voornoemde ziekenwagen rijwaardig te houden steeds hoger oplopen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van ziekenwagen met inrichting en uitrusting” 

een bijzonder bestek met nr. L23742016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 103.305,79 EUR excl. btw of 

125.000,00 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag met 

volgende gunningscriteria : 

1. prijs : 70 punten 

2. technische waarde : 30 punten 

Gelet op de overeenkomst houdende de organisatie van de dringende medische hulpverlening in 

Oudenaarde m.b.t. de verdeelsleutel van de kosten, meer bepaald 1/3 ten laste van AZ Oudenaarde vzw 

en 2/3 ten laste van de Stad Oudenaarde waarbij de Stad Oudenaarde de aankoop van de ziekenwagen 

100% zal prefinancieren; 

Overwegende dat deze opdracht wordt gerealiseerd in samenwerking met AZ Oudenaarde vzw en dat 

overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten het stadsbestuur hierbij optreedt als 

opdrachtgevend bestuur; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 op de budgetcode 

GBB-I-SEC 0420-00/2430000; 

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 25; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

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. L23742016 en de raming voor de opdracht 

“Aankoop van ziekenwagen met inrichting en uitrusting”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt 103.305,79 EUR excl. btw of 125.000,00 EUR incl. 21% btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag met volgende 

gunningscriteria : 

1. prijs : 70 punten 

2. technische waarde : 30 punten 

Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 wordt de Stad Oudenaarde aangesteld 

als opdrachtgevend bestuur. 
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Artikel 4. De verdeelsleutel van de kosten m.b.t. de aankoop van ziekenwagen met inrichting en uitrusting 

bedraagt 1/3 ten laste van AZ Oudenaarde vzw en 2/3 ten laste van de Stad Oudenaarde waarbij de Stad 

Oudenaarde de aankoop van de ziekenwagen 100 % zal prefinancieren; 

Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het budget van 2016 op de budgetcode GBB-I-

SEC 0420-00/2430000. 

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. 

 

INFORMATICA 

15.  Goedkeuring informatieveiligheidsplan 2016-2017 

De Gemeenteraad,  

Gelet op artikel 10 en 16 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen of overeenkomstig artikel 4, §5, of artikel 24, 25 en 46 van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

Gelet op de wet van 8 december 1992 art. 16 en 17 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 

Gelet op de KSZ-wet van 15 januari 1990 en het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van 

de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid; 

Gelet op het Gemeentedecreet op artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet) ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 in uitvoering van artikel 9 hoger 

vermeldGelet op  

Overwegende dat de stad persoonsgegevens verwerkt, authentieke gegevensbron beheert, tussenkomt bij 

mededeling van persoonsgegevens en ondersteunt bij gebruikers- en toegangbeheer; 

Overwegende dat de recente organisatie-audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen volgende aanbeveling 

formuleert; “Om het veilig beheer van informatie te waarborgen, bouwt de organisatie aan een integraal 

veiligheidsbeleid met duidelijke richtlijnen, rollen en verantwoordelijkheden. 

Overwegende dat door de Raad van het OCMW dd° 27 december 2012 de heer Dirk van Dooren als  

veiligheidsconsulent werd aangesteld; 

Overwegende dat de Vlaamse Toezichtcommissie hierbij een gunstig advies verleende; 

Overwegende dat de heer Dirk Van den Dooren voldoet aan alle voorwaarden noodzakelijk voor de 

aanstelling van informatieveiligheidsconsulent voor de stad; 

Overwegende dat door het schepencollege dd° 07 maart 2016 de heer Dirk van Dooren als  

veiligheidsconsulent werd aangesteld; 

Overwegende dat de stad op basis van hogervermelde reglementering dient te beschikken over een 

formeel, geactualiseerd en door de gemeenteraad  goedgekeurd informatiebeveiligingsbeleid; 

 Gelet op de aanbevelingen van de veiligheidsconsulent 

Besluit:  eenparig  

Artikel 1.Het als bijlage aan deze beslissing geviseerd informatieveiligheidsplan wordt goedgekeurd 

Artikel 2. Afschrift van dit besluit wordt doorgestuurd naar Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (privacy-commissie) en de Vlaamse toezichts-commissie (VTC) 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

16.  Uitbetaling subsidies sociale zaken 

De gemeenteraad, 

Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een 

toelage voor het jaar 2016; 

Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen; 

Overwegend dat in de begroting 2016 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen; 

Gelet op de nota aan het college dd 1/02/2016; 

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de 

aanwending van sommige toelagen; 

Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet 

bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 

14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van 

toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de 

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in 

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer GBB-SOC/0909-

01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U. 

Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als 

volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 

door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake 

beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen 

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 

betaalbaarstelling. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

17.  Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting van 22 februari 2016 

Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat in de notulering van het stemgedrag tijdens de raadszitting van 

22 februari 2016 de naam van een raadslid werd vergeten. De notulen worden in die zin aangepast 

 

SECRETARIAAT 

18.  Verzoekschrift van Sven De Spiegeleer aan de gemeenteraad i.v.m. het gebruik van de Georges 

Lobertstraat als vluchtweg 

Op 16 februari 2016 ontving het stadsbestuur een ‘Verzoekschrift aan de gemeenteraad’ van de H. Sven 

De Spiegeleer i.v.m. het gebruik van de Geoges Lobertstraat als vluchtweg om de drukke verkeerssituatie 

aan de rotonde van de N60 met de N8 te ontwijken. 

Overeenkomstig art. 40 § 2van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het verzoekschrift 

voor verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie 

maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

1. Raadslid Mathieu De Cock 

Vraag 1: Evaluatie Oudenaardebon 

In het najaar van 2014 lanceerde het stadsbestuur de “Oudenaardebon”. Een mooi initiatief ter 

ondersteuning van de lokale middenstand. Intussen is bestaat de bon anderhalf jaar en moet het mogelijk 

zijn om op basis van cijfers de werking en het effect van de Oudenaardebon te evalueren. 

Een aantal concrete vragen: 

1. Hoeveel handelaren doen er momenteel mee aan de Oudenaardebon? 

2. Wordt er nog actief gerekruteerd om bijkomende deelnemers te vinden? Zo ja, op welke manier? 

3. Voor welk totaalbedrag werden er in 2015 bonnen verkocht? Welk totaalbedrag werd door de 

handelaars terug geïnd in 2015? 

4. Kunnen we maand per maand, t.e.m. februari 2016, schriftelijk een overzicht krijgen van de 

bedragen aan verkochte bonnen en de bedragen die door de handelaren gezamenlijk terug geïnd 

werden? 

5. Is er een significant verschil tussen de verkoop in 2014 en 2015 voor de beide eindejaarperiodes? 

(maand december) 

Een dergelijk initiatief kan maar blijven werken als er op regelmatige basis reclame wordt voor gemaakt. 

Worden er voor de komende periode (Pasen, moederdag,…) nog promotieacties gepland voor de 

Oudenaardebon? Zo ja, welke acties? 
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De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

2. Raadslid Roland Van Heddegem 

Vraag 1: Begraafplaatsen 

Op mijn vraag aangaande de begraafplaatsen werd in december geantwoord dat de problematiek zou 

behandeld worden in een speciaal daartoe te organiseren commissie.  

Tijdens de gemeenteraad van januari werd op mijn vraag beloofd om de toiletten van de neutrale 

afscheidsruimte alvast open te stellen tijdens afscheidsplechtigheden.  Er werd herhaald dat er in februari 

een commissie zou georganiseerd worden ter bespreking van de overige punten.  Inmiddels is februari 

voorbijgevlogen en nadert het einde van maart en de beloofde commissievergadering werd nog steeds niet 

op de agenda gezet.  Bovendien zijn de toiletten nog steeds gesloten. 

Vragen 

1. Waarom werd er nog steeds geen commissievergadering georganiseerd? 

2. Wat is de reden dat de toiletten nog steeds gesloten zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

3. Raadslid Kristof Meerschaut 

Voorstel 1: Openbaarheid van bestuur 

Op 27 februari 2016 publiceerde Het Nieuwsblad de resultaten van de eerste aflevering van de Grote 

Gemeentetest.  Bij de eerste aflevering werd gepeild naar de openbaarheid van bestuur, door het verslag 

van een zitting van het College van Burgemeester en Schepenen op te vragen. 

Oudenaarde kreeg een teleurstellende 4/10: “gemeente weigert verslag te geven maar motiveert de 

beslissing”.  Dit kan uiteraard beter.  Een aantal steden en gemeenten bewijzen dat ook: onder meer in 

Zottegem, Wetteren, Dendermonde en Sint-Niklaas kan je de notulen van het College van Burgemeester 

en Schepenen op de gemeentelijke webstek raadplegen.   

Voorstel 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet dd° 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat de burger recht heeft te weten over welke informatie de overheid beschikt;  

Overwegende dat het stadsbestuur van Oudenaarde verplicht is om aan iedereen die dit wenst inzage te 

verlenen in bestuursdocumenten; dat ook de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen 

vallen onder het toepassingsgebied van openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat Oudenaarde over een webstek beschikt; dat de notulen en het verslag van de 

gemeenteraad online raadpleegbaar zijn;  

Overwegende dat ook de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen beschikbaar gesteld 

kunnen worden op de webstek; dat een aantal steden en gemeenten dit al doen;  

Overwegende dat het beschikbaar stellen van de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen 

op de webstek blijk geeft van een bestuur dat openheid, transparantie en klantvriendelijkheid hoog in het 

vaandel voert; 

Overwegende dat het beschikbaar stellen van de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen 

op de webstek geen bijkomende kosten met zich meebrengt; dat dit bovendien past in het meerjarenplan 

onder actieplan 1.1: De webstek van Oudenaarde uitbouwen tot een platform voor digitale 

dienstverlening;   

Beslist: 

Art.1.: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om de notulen van het College van 

Burgemeester en Schepenen beschikbaar te stellen op de webstek. 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

Voorstel 2: Kernversterkend beleid 

Begin maart woedde in de nationale pers een discussie over het al dan niet gratis maken van het parkeren 

in het centrum van kleinere steden.  Aanleiding was de bezorgdheid om de leefbaarheid van de 

kernwinkelgebieden, vooral in de kleinere steden.   

Een combinatie van economische, technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 

heeft ervoor gezorgd dat consumenten anders winkelen.  Hierdoor komt de gevestigde klassieke 

detailhandel onder druk te staan.  Nochtans is een goed uitgebouwd kleinhandelsapparaat in het centrum 
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van de stad cruciaal: handelskernen vormen het socio-economisch hart van onze steden en gemeenten, 

deze kernen zijn een broeinest van leven, waar verschillende functies elkaar ontmoeten.  

Detailhandelszaken, en vooral concentraties ervan, bepalen mee het beeld en de levendigheid van een 

kern.  Een beleid dat gericht is op kernversterking is in deze context meer dan ooit prioritair.  Vandaar dit 

voorstel (van resolutie) waarbij een aantal concrete aanbevelingen worden gegeven aan het College van 

Burgemeester en Schepenen met oog op het voeren van een kernversterkend beleid.  

Achtergrond en nuttige lectuur:  

http://www.detailhandelvlaanderen.be/over-het-beleid 

http://www.unizo.be/publicaties/andere/toekomst-voor-handel  

http://www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php?i=149&d=1 

Voorstel 

De Gemeenteraad, 

Stelt vast dat uit diverse studies blijkt dat de leefbaarheid van het commerciële centrum van vooral 

kleinere steden onder druk staat; dat ook Oudenaarde niet ontsnapt aan dit fenomeen; 

Beseft dat de handelaars in het centrum van Oudenaarde binnenkort ook nog eens geconfronteerd gaan 

worden met hinder als gevolg van de heraanleg van de Markt; 

Vindt het belangrijk om de lokale handelaars in het centrum een hart onder de riem te steken, en dit door 

resoluut te kiezen voor een kernversterkend beleid; 

Heeft weet van het initiatief van Unizo waarbij alle stads- en gemeentebesturen uitgenodigd werden om 

het Convenant Kernversterking te ondertekenen; 

Heeft begrepen dat een kernversterkend beleid inhoudt dat er wordt ingezet op diverse domeinen tegelijk, 

waaronder minstens: bereikbaarheid, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening; 

Stelt vast dat er inzake bereikbaarheid van het kernwinkelgebied inmiddels werd ingezet op de aanleg van 

nieuwe randparkings ter compensatie van de plaatsen die verdwijnen op en rond de Markt; vindt dat er 

niettemin ook nagedacht moet worden over de bereikbaarheid en bruikbaarheid van deze vervangende 

parkings voor het commerciële centrum van de stad; 

Stelt vast dat er inzake parkeerbeleid momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe regeling 

(parkeerregime/tarieven) voor het centrum; is zich ervan bewust dat met de keuze voor een welbepaald 

parkeerregime en parkeertarieven een commercieel centrum gemaakt of gekraakt kan worden; dat met 

andere woorden de keuze zeer weloverwogen dient te worden; 

Is er zich van bewust dat er inzake ruimtelijke ordening zeer grondig nagedacht moet worden over de 

impact van beslissingen om bijkomende perifere handel toe te laten; 

Vraagt aan het stadsbestuur om 

 het Convenant Kernversterking van Unizo te ondertekenen;  

 op een ernstige manier te onderzoeken hoe de bereikbaarheid van de perifere randparkings, de 

verbinding van en naar het centrum verbeterd kan worden; dat daarbij ook de mogelijkheden tot het 

inzetten van een shuttledienst of stadslijn bestudeerd worden, zoals ook voorgesteld door de 

seniorenraad; 

 bij de uitwerking van een nieuw parkeerregime voor het centrum te voorzien in voldoende 

rotatiemogelijkheden op de parkeerplaatsen die zich het meest centraal in het kernwinkelgebied 

bevinden en de tarieven niet gratis te maken maar toch betaalbaar te houden; 

 geen nieuwe grootschalige handelsoppervlaktes toe te laten wanneer deze zich situeren buiten de kern 

van de stad, zich eenzijdig richten op autoverkeer en een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van 

het kernwinkelgebied; 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Lieven Cnudde. 

 

Vraag 3: Rallysprint Eine 

Schepen van sport, Peter Simoens, kondigde via de sociale media aan dat er op zondag 11 september 

2016 opnieuw een rallysprint mag plaatsvinden in Eine. 

Op mijn vraag (dd° 28 september 2015) met betrekking tot de eerste editie van de rallysprint antwoordde 

de burgemeester dat de schade vergoed zou worden door de (verzekering van de) organisator, en dat de 

stad de schade zou herstellen. 

Een half jaar later is de schade (bermen, putten wegdek, spiegel, poort…) nog steeds niet hersteld, maar 

werd kennelijk wel al beslist een nieuwe editie toe te laten… 

Vragen: 

1. Werd de schade van de eerste editie inmiddels vergoed? 

http://www.detailhandelvlaanderen.be/over-het-beleid
http://www.unizo.be/publicaties/andere/toekomst-voor-handel
http://www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php?i=149&d=1
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2. Hoe groot bedraagt het schadebedrag?  Werd de borg (€5.000) ingehouden? 

3. Wanneer voorziet het stadsbestuur om de schade te herstellen? 

4. Hoe valt de beslissing om een tweede editie van de rallysprint toe te laten überhaupt te rijmen 

met het inmiddels ondertekende burgemeestersconvenant (GR 28.09.2015)? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

5. Raadslid Elisabeth Meuleman 

Voorstel 1: Zustersteden 

De stad Oudenaarde heeft een actieve vzw Oudenaarde en Zustersteden en onderhoudt een levendige 

band met op zijn minst vijf van haar zes zustersteden: Arras, Bergen-op-Zoom, Castel 

Madama, Coburg en Hastings. In bijna alle zustersteden is er een plaats in de stad genoemd die verwijst 

naar Oudenaarde : ‘Oudenaarde walk’ in Hastings, ‘Parco Oudenaarde’ in Castel Madama, ‘Place 

Oudenaarde’ in Arras, ‘Oudenaarde Strasse’ in Coburg en de ‘Adriaan Brouwerstraat’ in Bergen-op-

Zoom. Een aantal zustersteden vieren dit jaar hun 25/30-jarige verbroedering. Naar aanleiding van die 

verjaardagen stellen wij voor om ook in Oudenaarde een plein of straat naar onze zusterstad te benoemen. 

Voorstel:  

- naar aanleiding van de jubilea van de verbroedering met onze zustersteden benoemt de stad 

Oudenaarde een straat/plein/park/brug naar één van onze zustersteden. Op termijn krijgt elke 

zusterstad – letterlijk – een plaats in onze stad 

- de Stad zal hiervoor in overleg gaan met de vzw Oudenaarde en Zustersteden, de cultuurraad en 

het archief. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

6. Raadslid Steven Bettens 

Voorstel 1: Indienstname klimaatambtenaar/toekenning beleidsdomein 'Klimaat en duurzaamheid' 

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 29 september 2015 engageerde het 

stadsbestuur zich om maatregelen te treffen die er voor zorgen dat er tegen 2020 in Oudenaarde 20% 

minder CO2 zal uitgestoten worden. Hiervoor werd een klimaatplan opgemaakt dat de komende jaren 

wordt ontrold en dat opgevolgd dient te worden. Hiervoor voorziet de Stad een "klimaatteam", dat 

samengesteld is vanuit alle diensten en dat rapporteert aan het volledige college van burgemeester en 

schepenen.  

We pleiten er voor dat, zoals in vele andere steden, een klimaatambtenaar aangeworven wordt die het 

overzicht bewaart van alle inspanningen, die acties stuurt over alle diensten heen en toeziet op de 

toepassing van het klimaatplan in het gevoerde beleid van de stad.  

Het lijkt ons ook aangewezen aan een unieke schepen een bijkomende beleidsbevoegdheid toe te kennen 

die instaat voor de opvolging en implementatie van het klimaatplan. 

Voorstel: 

- de stad werft een klimaatambtenaar aan die over alle diensten heen instaat voor de uitvoering, 

sturing en opvolging van alle acties die in het kader van het Oudenaards klimaatplan dienen 

genomen te worden.  

- het college van burgemeester en schepenen kent aan één van zijn leden een bijkomend 

beleidsdomein toe, te weten dat van 'Klimaat en duurzaamheid' 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

Voorstel 2: Verhoging van de verkeersleefbaarheid langs de N60 

De gemeenteraad 

Gelet op het mobiliteitsplan van 2002 dat de herinrichting van de N60 als primaire weg voorziet, 

Gelet op het investeringsprogramma 2016 - 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer dat o.a. inzet op 

een vlotte doorstroming van het verkeer op de N60 

Overwegende dat voor zowel het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen als het Vlaams Gewest de N60 een 

cruciale verbindings- en verzamelfunctie heeft op Vlaams niveau, waarvan het belang in de toekomst nog 

zal toenemen naarmate de hoofdwegen op de as Rotterdam, Gent, Antwerpen richting Frankrijk (Nord 

Pas de Calais) en Groot-Brittannië meer en meer verzadigd raken 

Overwegende dat deze extra verkeersstromen de leefbaarheid niet ten goede komt 

Beslist   

http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Arras/default.htm
http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Bergen_op_Zoom/default.htm
http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Castel_Madama/default.htm
http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Castel_Madama/default.htm
http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Coburg/default.htm
http://oudenaardeenzustersteden.be/zustersteden/Hastings/default.htm
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het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de minister van mobiliteit te verzoeken 

maatregelen zoals de plaatsing van geluidsschermen en de aanplant van groenbuffers te nemen die de 

leefbaarheid van de woonkernen langs de N60 ten goede komt. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Voorstel 3: Fietsoversteek ter hoogte van de kerk in Leupegem 

De gemeenteraad 

Gelet dat de provincie Oost-Vlaanderen momenteel bezig is met de aanleg van fietssnelwegen op haar 

grondgebied, dat de snelweg langs de Schelde komende van Gent in Oudenaarde moet aansluiten op het 

fietspad op de oude spoorwegbedding richting Ruien.  

Overwegende het voorkeurtracé van de stad Oudenaarde waarbij de oversteek ter hoogte van de kerk in 

Leupegem deel uitmaakt van deze fietssnelweg.  

Overwegende dat de oversteek aan de kerk in Leupegem tot een van de gevaarlijkste punten voor fietsers 

op ons grondgebied behoort 

Beslist 

Art.1: Het college van burgemeester en schepenen de minister van mobiliteit te verzoeken prioritair werk 

te maken van een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem en, indien vereist, de budgetten voorzien 

voor de bouw van de fietsersbrug over de N60 in Leupegem te verschuiven en in eerste instantie aan te 

wenden voor de veilige oversteek aan de kerk 

Art.2: De Fietsersbond als volwaardig lid mee op te nemen in de Gemeentelijke of Intergemeentelijke 

Begeleidingscommissie bij de aanpak en bespreking van dit mobiliteitsknelpunt. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Vraag en voorstel 4: Fietspaden langs de Edelareberg-Kerzelare-Geraardsbergenstraat-Hauwaart 

De aanleg van vrijliggende fietspaden langs Edelareberg – Kerzelare – Geraardsbergenstraat – Hauwaert 

is reeds opgenomen in  het verkeerscirculatie- en verkeersveiligheidsplan van 1990. Zowel het 

mobiliteitsplan van 2002 als de verbreding en verdieping van dat plan in 2011 voorziet vrijliggende 

fietspaden langs de N8 op het traject van Edelare richting Brakel. Na 25 jaar is de studie en aanleg van 

deze fietspaden voorzien in het meerjareninvesteringsprogramma 2016 - 2018 van het  Agentschap 

Wegen en Verkeer (AWV). De studie zou nog dit jaar starten.    

Vragen: 

1. Wat is de stand van zaken? Is AWV reeds gestart met deze studies?  

2. Het meerjareninvesteringsprogramma voorziet geen fietspaden langs de volledige N8 van Edelare 

tot Brakel. Wat is de reden hiervoor 

Voorstel: 

De gemeenteraad beslist de Fietsersbond als volwaardig lid mee op te nemen in de Gemeentelijke 

of Intergemeentelijke Begeleidingscommissie bij de aanpak en bespreking van dit dossier. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen schepen Lieven Cnudde. 

 

7. Raadslid Tim Vanderhaeghen 

Vraag 1: Shuttlebus tussen de parking van het woonzorgcentrum en het ziekenhuis 

Sinds 15 maart is de shuttle service, die in het leven werd geroepen tijdens de werken aan de 

ziekenhuisparking, stopgezet. Verscheidene inwoners en ook de seniorenraad wezen ons op de 

meerwaarde van deze service.               

In de OCMW-raad werd gesteld dat er onderhandelingen zouden opgestart worden om te onderzoeken of 

de shuttleservice verdergezet zou kunnen worden.  

Vraag: 

- Wie onderhandelt hierover en wat is de timing? 

- Wat is de mening en intentie van het stadsbestuur: willen zij deze service verder aanbieden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Voorstel 2: Met belgerinkel naar de winkel 

Op 30 april start de nieuwe campagne van ‘Met belgerinkel naar de winkel’. In heel wat gemeenten, die 

zichzelf geen fietsstad noemen, is dit een jaarlijkse traditie waaraan meer en meer winkeliers en 



64 

 

 

winkelaars deelnemen. Tot nu toe zijn er een 160 gemeenten hiervoor ingeschreven. Oudenaarde 

ontbreekt op dit lijstje.    

Door deelname aan één enkele actie kan de stad zich op verschillende vlakken positief profileren:  

- een extra steun voor de lokale economie: elke actie levert meer klanten op 

- een signaal geven dat er ook aan de functionele, winkelende fietser gedacht wordt 

- winkelaars en inwoners sensibiliseren om eens meer de fiets te gebruiken  

Voorstel: 

De stad Oudenaarde neemt in 2016 deel aan de actie ‘Met belgerinkel in de winkel’. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

8. Raadslid Dagmar Beernaert 

Vraag/voorstel 1: Plannen van de NMBS om de stationsparking betalend te maken 

Momenteel zijn er werken aan de gang in de stationsbuurt in Oudenaarde. Er zouden plannen op tafel 

liggen bij de NMBS om na deze werken de volledige stationsparking in Oudenaarde betalend te maken 

voor de gebruikers. Deze plannen zouden op zeer korte termijn gerealiseerd worden. 

In 2014 zetten Stad Oudenaarde, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn samen nog de schouders onder 

een Masterplan dat de parkeerproblematiek aan het station moest oplossen (oa. door een uitbreiding van 

het aantal plaatsen achteraan het station) en de complete stationsbuurt zou aanpakken. Tot nog toe bleef 

dit Masterplan dode letter. 

Daarom volgende vragen: 

1. Is Stad Oudenaarde op de hoogte van de plannen om de volledige stationsparking op korte 

termijn betalend te maken?  

a. Werd er overleg gepleegd?  

b. Op welke termijn wordt de stationsparking betalend? 

c. Heeft Stad Oudenaarde al een zicht op de tarieven? 

2. Welke maatregelen zal Stad Oudenaarde nemen om de parkeerdruk in de buurt rond het station na 

het invoeren van een betaalsysteem in te perken? 

3. Welke maatregelen zal Stad Oudenaarde nemen om de parking voor de Oudenaardse pendelaars 

betaalbaar te houden? 

a. Behoort een speciale tarifering voor inwoners van Oudenaarde tot de mogelijkheden? 

4. Wordt hiermee het Masterplan dat in 2014 met de grote trom in de kranten werd voorgesteld 

definitief naar de prullenmand verwezen? 

Daarom volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde maakt in overleg met de betrokken partijen (NMBS-Holding, De Lijn, Infrabel, de 

pendelaars, de buurtbewoners, de lokale horeca- en handelszaken…) een gerichte impactanalyse over de 

plannen van de NMBS om de stationsparking betalend te maken. Op basis van die impactanalyse maakt 

Stad Oudenaarde een plan op om de leefbaarheid in de stationsomgeving te garanderen, de optimale 

toegankelijkheid van het station te verzekeren en de betaalbaarheid voor de pendelaars te garanderen. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde, schepen Peter Simoens en 

burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

Vraag 2: Impact taxshift op de Oudenaardse begroting 

De veelbesproken taxshift die deze federale regering goedkeurde heeft grote financiële gevolgen voor de 

Vlaamse steden en gemeenten. In Oudenaarde gaat het om een verlies aan inkomsten voor de stadskas 

van bijna 1 miljoen euro op zes jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die de vvsg, de Vlaamse Vereniging voor 

Steden en Gemeenten mij bezorgde. Een aanzienlijk bedrag voor een stad als Oudenaarde. Die financiële 

opdoffer werd niet voorzien in de meerjarenbegroting en moet bijgevolg ergens anders bijgepast 

worden.Onderstaand cijfermateriaal bevat de impact die FOD Financiën raamt op de APB-ontvangsten 

van Stad Oudenaarde. Het gaat om de jaarlijkse extra minderopbrengsten door de taxshift. In totaal zullen 

in 2021 de totale minderontvangsten 944.788,28 euro bedragen. 

Impact taxshift op gemeentebegroting  

Cijfers Stad Oudenaarde: 

2016  2017  2018  2019  2020  2021 

33.566,61 152.094,05 169.921,66 99.058,81 295.460,79 194.686,36 

Daarom volgende vragen: 
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1. Zal Stad Oudenaarde aandringen bij de hogere overheid om de financiële opdoffer als gevolg van 

de taxshift te compenseren? 

2. Komt er een aanpassing van de meerjarenbegroting? 

3. Waar zal Stad Oudenaarde het geld halen om het verlies aan inkomsten door de taxshift te 

compenseren? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

Vraag 3: Stabiliteitsproblemen parking Minderbroedersstraat 

Het platform van het nieuwe parkeergebouw aan de Minderbroederstraat bleef tot nog toe gesloten, de 

rest van de parking werd wel reeds in gebruik genomen. Experts zijn het niet eens of het gebouw aan alle 

veiligheidsvoorschriften voldoet. Momenteel werden er reeds verbeterwerken uitgevoerd voor een bedrag 

van 50.000 euro. Het is evenwel niet duidelijk wie die kosten zal dragen. Op vrijdag 18 maart 2016 zaten 

alle partijen (architect, expert, aannemer, Stad Oudenaarde) rond tafel. 

Daarom volgende vragen: 

1. Wat zijn de resultaten van het gesprek op 18 maart 2016? 

2. Werd de parking ondertussen opgeleverd? 

3. Is er duidelijkheid wie de kost voor de werken op zich moet nemen? 

4. Stad Oudenaarde hoopte tijdens dit gesprek alvast een voorlopige ingebruikname van de parking 

overeen te komen. Kwam het hierover tot een akkoord tussen de partijen? Zo neen, wat waren de 

obstakels hiertoe? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

 

 

De vergadering wordt geheven om 21u33. 

 

Goedgekeurd in zitting van 25 april 2016. 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


