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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut, 

Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

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: Carine Portois: schepen en Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 

Peter Dossche: schepen verontschuldigd voor agendapunt 24. ; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen verontschuldigd voor agendapunt 

24. 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Gaselwest en Eandis Assets. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene 

vergaderingen op 3 oktober 2016. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u27. 

Raadslid Elisabeth Meuleman dient 2 amendementen in. 

Amendement 1: Artikel 2 van het ontwerpbesluit wordt als volgt gewijzigd: „Zijn goedkeuring voorlopig 

niet te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Eandis Assets dd. 3 oktober 2016 maar uitstel te vragen op de algemene vergadering tot er volledige 

duidelijkheid is over de gevolgen voor het Vlaamse energienet van de toetreding van een B1 deelnemer“. 

Amendement 2: Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: „Geen goedkeuring te hecten aan de voorgestelde 

toetreding van de vennootschap ‚State Grid Europe Limited‘ als B1 deelnemer tot de opdrachthoudende 

vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige 

statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie 

van de splitsings- en fusiesoperaties waarover beslist wird door de algemene vergaderingen van Gaselwest, 

IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. Dit tot er volledige duidelijkheid 

is over de gevolgen van een toetreding van de vennootschap ‚State Grid Europe Limited‘ tot het Vlaamse 

energienet. 

Stemming amendement 1: 

Stemden voor: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Peter 

Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De 

Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van 

Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Het amendement wordt verworpen. 
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Stemming amendement 2: 

Stemden voor: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Peter 

Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De 

Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van 

Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Het amendement wordt verworpen. 

Stemming over de door raadslid Elisabeth Meuleman voorgestelde nieuwe beslissing: 

Stemden voor: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Peter 

Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De 

Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van 

Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

De gemeenteraad, 

CONTEXT EN MOTIVERING 

De gemeente/stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de 

algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 

2015 hebben beslist. 

De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 

plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.  

Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen aan, 

zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d… 

Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de 

verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid 

is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets. 

Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een 

selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een 

concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de 

raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief 

bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 

211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus 

een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de 

gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per 

jaar dat hij verder deelneemt. 

SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en 

ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets. 

Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die onder meer 

volgende thema’s omvatten:  

- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeelhoudersschap via 

een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 

- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 

- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 

- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6 

miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro 

als ‘commerciële premie’); 
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- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private 

partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’); 

- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene 

vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere 

beleidsbeslissingen’); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe 

deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.       

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 

juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 

agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van 

statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

BESLUIT: met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

ARTIKEL 1 

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober 2016:  

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

2. Statutaire benoemingen 

3. Statutaire mededelingen. 

ARTIKEL 2 

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:  

1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 

2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 

3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 

4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 

deelnemers 

5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw 

Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 

8. Statutaire mededelingen 

9. onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 

waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 

Iverlek en Sibelgas van december 2015; 

ARTIKEL 3 

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State Grid Europe 

Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en 

deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de 

opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist 

werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

van december 2015; 

ARTIKEL 4 

Raadslid Mathieu Mas, de vertegenwoordiger van de gemeente/stad of raadslid Sybille De Vos, 

plaatsvervangend vertegenwoordiger, die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar 
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stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 

artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;  

ARTIKEL 5 

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, 

uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 

Stemden voor: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Peter 

Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De 

Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van 

Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

 

2.  TMVW. Goedkeuring statutenwijziging. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op de statuten van de TMVW; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de stad werd overgemaakt met brief van 

5 juli 2016; 

Gelet op de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. 

De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp goed te 

keuren. 

Artikel 2. 

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen goed te keuren tijdens de buitengewone 

algemene vergadering op vrijdag 28 oktober 2016 die erover zal beslissen. 

Artikel 3. 

Van deze beslissing wordt een afschrift overgemaakt aan TMVW. 

 

KMO - HANDEL 

3.  Toetreding van de stad Oudenaarde in de VZW Oudenaarde Winkelstad 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de bepalingen van artikel 42 en 195 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde veel belang hecht aan de uitwerking en uitvoering van concrete 

initiatieven om de lokale handel te bevorderen; 

Overwegende dat de lokale handelaars van Oudenaarde zich verenigd hebben en de VZW Oudenaarde 

Winkelstad hebben opgericht, die evenementen die de lokale handel in de stad Oudenaarde, en met name 

in het stadscentrum, moeten bevorderen; 

Overwegende dat artikel 195 §1 van het Gemeentedecreet toelaat dat de gemeenten verenigingen, 

stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, er in deelnemen of zich er in laten 

vertegenwoordigen voor zover die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet 

belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde wenst te weerleggen dat spijts de verhouding tussen de financiële 

toelage door de stad aan de VZW Oudenaarde Winkelstad en haar mogelijke werkingsmiddelen, de VZW 

niet wordt geacht te vallen onder het vermoeden van verzelfstandiging zoals bedoeld in artikel 225 van het 

Gemeentedecreet, minstens wordt dit vermoeden door de stad weerlegd; 

Overwegende dat geen beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang aan de vereniging worden 

toevertrouwd zodat de vereniging niet als een extern verzelfstandigd agentschap van de stad moet worden 

aangemerkt; 

Overwegende dat de uitwerking en de uitvoering van concrete initiatieven om de individuele lokale handel 

te bevorderen, door de stad Oudenaarde niet wordt beschouwd als een taak van gemeentelijk belang; 

mailto:intercommunales@eandis.be
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Overwegende de samenwerkingsovereenkomst die zal worden afgesloten met VZW Oudenaarde 

Winkelstad; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde een vertegenwoordiging wenst binnen VZW Oudenaarde Winkelstad 

om toezicht te houden op de goede werking en verstandhouding en om concreet controle te kunnen 

uitoefenen op de besteding van de toelagen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De stad zal samenwerken met VZW Oudenaarde Winkelstad en treedt daarom toe tot de VZW 

Oudenaarde Winkelstad, volgens artikel 195 van het Gemeentedecreet. 

Artikel 2. De burgemeester wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de Algemene 

Vergadering van VZW Oudenaarde Winkelstad, samen met de kmo-consulent. 

Artikel 3. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de heer Provinciegouverneur door middel van de lijst 

bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

4.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; voorzien P-

plaats voor personen met handicap Baarstraat, fietsverbinding Prins Leopoldstraat – 

Eindrieskaai, circulatie Pater Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Molenstraat, 

Fietelstraat. 

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 realisatie van een gedeelte van de fietsring t.h.v. het nieuwe zwembad; 

Overwegende dat leveringen aan het zwembad via deze nieuwe verbinding mogelijk zullen moeten zijn 

komende van de Eindrieskaai; 

Overwegende de noodzaak in het kader van de verkeersleefbaarheid van Eine om het verkeer gebonden aan 

de bedrijvigheid te Eine zoveel als mogelijk af te wikkelen via de ventweg van de N60;  

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Baarstraat t.h.v. nr. 32 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 2: Tussen de Prins Leopoldstraat en de bevoorradingsweg van het nieuwe zwembad wordt een 

dubbelrichtingsfietspad voorzien. Dit wordt aangeduid met de borden D7. 

Artikel 3: De bevoorradingsweg van het zwembad, gelegen tussen het fietspad van voorgaand artikel en de 

Eindrieskaai is verboden voor alle verkeer uitgezonderd hulpdiensten, laden en lossen en fietsers. Dit wordt 

aangeduid met de borden C3 en onderborden type IV.  

Artikel 4: De Pater Ruyffelaertstraat wordt niet langer doorrijdbaar voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. het 

plaatsen van een hindernis t.h.v. de voetbalterreinen. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden F45b.  

Artikel 5: Artikel 1  van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 mei 1986 wordt afgeschaft (verboden richting Pater 

Ruyffelaertstraat en Pontstraat). 

Artikel 6: De Serpentsstraat wordt niet langer doorrijdbaar voor gemotoriseerd verkeer d.m.v. het plaatsen 

van een hindernis t.h.v. de fietstunnel. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden F45b.  

Artikel 7: In Kraneveld t.h.v. huisnummer 71 is gemotoriseerd verkeer verboden in de richting van de N60. 

Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 
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Artikel 8: In de Molenstraat t.h.v. huisnummer 86 is gemotoriseerd verkeer verboden in de richting van de 

Fietelstraat. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 en F19. 

Artikel 9: In de Fietelstraat, tussen de Molenstraat en huisnummer 102 is gemotoriseerd verkeer verboden 

in de richting van Kraneveld. Dit verbod wordt aangeduid met de verkeersborden C1 met onderbord M2 en 

F19 met onderbord M4. 

Artikel 10:  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit 

en Verkeersveiligheid. 

 

BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG 

5.  Aanpassing reglement subsidiëring jeugdwerk 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid 

en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;  

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

van sommige toelagen,; 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013;  

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het ontwerp van het nieuwe reglement m.b.t. “erkenning en subsidiëring van 

jeugdwerkinitiatieven”,  

Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 04 juli 2016; 

Gelet op het positief advies van de stedelijke jeugdraad d.d. 13 mei 2016; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1- Het reglement: “erkenning en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven” zoals geviseerd in bijlage 

aan deze beslissing wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 - Het reglement gaat in vanaf 27 september 2016. De aanvragen van het werkjaar 2015-2016 

zullen gesubsidieerd worden a.d.h.v. het nieuwe reglement. 

 

BESTUUR SPORT 

6.  Zwemmen in de Donkvijver 

De Gemeenteraad,  

Betreft : Zwemmen in de Donkvijver 

Inleiding 

Volgens het gemeentedecreet Hoofdstuk II bis dienen de burgers in de mogelijkheid te zijn een 

gemotiveerde vraag of voorstel op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze toe te lichten 

op de gemeenteraad. Het verzoek dient gesteund te zijn door minstens 1% van het aantal inwoners ouder 

dan 16 jaar. 

Het voorstel van Jens Bjorn, samen met een petitie, heeft volgend onderwerp: 

 Om de Donkvijver als sociaal hart van de samenleving te verankeren, stellen we voor om een deel 

van de Donkvijver van recreatievijver om te vormen tot zwemvijver, zodat de hele bevolking 

toegang krijgt tot de vijver en er bij geschikt weer kan gezwommen worden. Het Donkgebied is de 

groene long van de regio en zou op die manier een grote troef bijkrijgen, voor jong en oud. De 

Blaarmeersen kan dienen als voorbeeld. De omvorming tot zwemvijver zou ook betekenen dat de 

gemeente de bodem effen maakt en toezicht laat houden op topdagen, om veilig zwemplezier te 

garanderen. 

 Specifiek vragen we aan de gemeenteraad: 

o Kan de stad Oudenaarde onderzoeken of er in de Donkvijver een zwemzone kan 

afgebakend worden? 

o Kan de stad Oudenaarde onderzoeken of de potentiële zwemvijver ook zwemklaar kan 

gemaakt worden? 

1)  Huidige situatie aan de Donk 

a) The Outsider heeft een sterke sportief/avontuurlijke werking het hele jaar door en gebruikt hiervoor 

o.a. het stuk grond waarop ze recht van opstal kregen en zal deze werking verder uit breiden met 

de kabelwaterski op de vijver van de stad dichtst bij de Minderbroederstraat. 
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b) Ook de surfclub Absolut heeft in het zomerseizoen een goede werking en biedt eveneens watersport 

aan. 

c) De vissers, verenigd in het VVO, gebruiken vooral het deel van de Donk, kant Huttegem, om hun 

viswedstrijden te organiseren. 

d) De stad investeerde in: 

 Evenementenwei welke voor divers activiteiten (aankomst RvVl, triathlon, e.a. 

evenementen) gebruikt wordt. 

 Wandelpaden rond de Donk, verbonden met het stadscentrum via de onderdoorgang onder 

N60, wordt druk gebruikt om te wandelen en te joggen. 

 De inkom via de Minderbroederstraat en parking aan Donkstraat en t.h.v. The Outsider en 

Absolut werd verbeterd. 

 De parking Huttegem werd volledig heraangelegd. 

e) Een landschapsarchitect werd opdracht gegeven om de zone tussen de Donkstraat en de Donkvijver 

en de zone van de Scheldemeersen verder uit te werken. 

f) Het verleggen van de Volkaertsbeek start in 2016 

g) Voor verblijfsrecreatie werd een bestek goedgekeurd in de gemeenteraad en werden 

onderhandelingen met Roompot opgestart. 

2) Donkvijver 

a) Het deel vijver dichts bij de N60 is eigendom van W&Z. Een overeenkomst bepaalt dat de stad er 

investeringen kan op doen en er het recreatief gebruik van heeft. 

De 2 delen van de vijver kant Donkstraat zijn eigendom van de stad. 

b) Er werd meer dan 30 jaar geleden in de vijvers in eigendom van de stad Scheldeslib gestort. Dit 

slib dat historisch vervuil was (zware metalen, PAK’s, PVB, OCP, …) rust op de bodem als een 

zwevende massa van meer dan 1 m dik. 

c) In het deel in eigendom van W&Z wordt er infrastructuurspecie ondergebracht. 

d) De oevers van de vijver lopen stijl af, met uitzondering van het strand ter hoogte van de surfclub 

Absolut en de uitgang van de Volkaertsbeek. 

3) Wettelijke vereisten 

De voorwaarden om vrij zwemmen in de Donk toe te laten staan in de Vlarem-wetgeving onder hoofdstuk 

8: Gemeenschappelijke bepalingen voor open zwemgelegenheden en  

watersportzones 

Art. 5.32.9.8.1 (zonder titel) 

§ 1. Hygiëne en ongediertebestrijding. 

Het storten of lozen van (potentieel) vervuilende stoffen is verboden. 

Dagelijks worden de cabines en het sanitair gereinigd en ontsmet. Het strand, de ligweide en de 

directe omgeving van het water worden dagelijks, onmiddellijk na sluitingstijd afgevoerd. 

Een voldoend aantal vuilnisbakken zijn in de inrichting aanwezig op gemakkelijk te bereiken 

plaatsen. De inhoud van deze bakken wordt dagelijks, onmiddellijk na sluitingstijd afgevoerd. 

§ 2. Regelement van inwendige orde. 

Door de exploitant wordt een reglement van inwendige orde vastgelegd dat tenminste de volgende 

bepalingen omvat: 

1° De toegang tot de zwemgelegenheid wordt verboden voor dronken personen; 

2° Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het 

zwemwater toelaten; 

3° Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad; 

4° Met uitzonderling van assistentiehonden op het strand worden honden of andere 

huisdieren niet toegelaten in het water of op het strand; 

5° Kinderen van minder dan 6 jaar staan steeds onder toezicht van een volwassene; 

6° Assistentiehonden op het strand worden, als de persoon met een handicap of ziekte in 

het water gaat, aangelijnd aan de aanlijnplaats voorzien voor assistentiehonden. 

Dit reglement hangt uit op goed zichtbare plaatsen in de inrichting samen met de meest recente 

meetresultaten van de uitgevoerde bemonsteringen van het water. 

De inrichting wordt voorzien van een veilige en gemakkelijk toegankelijke aanlijnmogelijkheid 

(voor assistentiehonden). 

Art. 5.32.9.8.2. – Waterkwaliteit 
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§ 1. Het zwemwater moet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen bepaald in artikel 1 van deel II van 

de bijlage 2.3.3. 

§ 2. Indien er een verversing van het water is, gebeurt dit met water van betrouwbare kwaliteit 

§ 3. Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder tenminste om de 14 dagen tijdens dit 

seizoen, wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief 

staal van het zwemwater uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, vermeld 

in artikel 6, 50°, a), van het VLAREL. Dit bacteriologisch onderzoek dient minimaal uitgevoerd te 

worden vanaf 1 mei tot en met 30 september. Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door 

het laboratorium rechtstreeks aan de afdeling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, 

bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid gezonden. 

I. Open zwemgelegenheden 
Art. 5.32.9.8.3. (zonder titel) 

§ 1. Rond de zwemgelegenheid, op de plaatsen waar de baders het water betreden, is een strook zand 

aanwezig van tenminste 30 cm dikte en een breedte van 10m. 

§ 2. Ten einde het opdwarrelen van slib te voorkomen en de helderheid te verbeteren is tot op een diepte 

van 2 m de bodem bedekt met een laag grof zand van minimum 10 cm dikte. 

§ 3. Tot een diepte van 2 m helt de bodem van de zwemgelegenheid langzaam af met een maximum 

verval van 10 %. 

§ 4. In de zwemgelegenheid is vissen, roeien of andere waterrecreatie verboden. Zo er op dezelfde vijver 

andere recreatie- of sportactiviteiten plaatsvinden, zijn deze zones volledig gescheiden van het 

zwemgedeelte. 

Art. 5.32.9.8.4. (zonder titel) 

§ 1. Er zijn een voldoend aantal omkleedruimten in functie van de gebruikscapaciteit van de 

zwemgelegenheid. De cabines zijn gemaakt uit hard, glad en rottingsvrij materiaal. Vóór de 

cabines is een gaanpad aangebracht dat leidt naar de stortbaden, de toiletten en het strand rond 

de zwemgelegenheid. 

§ 2. De vloer van de cabines en stortbaden zijn bekleed met hard, niet poreus, slip- en rottingsvrij 

materiaal. 

§ 3. De toiletten zijn hygiënisch en aangepast aan leeftijd en geslacht. Ze zijn in voldoende hoeveelheid 

aanwezig in de onmiddellijke omgeving van de zwemgelegenheid. Bij de cabines zijn enkel 

stortbaden aanwezig. Het water voor de stortbaden voldoet aan de bacteriologische normen voor 

drinkwater. 

Art. 5.32.9.8.5 (zonder titel) 

§ 1. De sport- en spelaccommodaties brengen de veiligheid van de baders niet in gevaar. Wanneer een 

duikplank aanwezig is, is deze, wat hoogte en veerkracht betreft, aangepast aan de diepte van het 

water. 

§ 2. De plaatsen waar gedoken wordt zijn afgebakend en niet toegankelijk voor zwemmers. Er wordt 

niet gedoken in water met een doorkijklengte van minder dan 1 m. 

§ 3. De diepte van het water is op duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven. Deze aanduiding is 

tenminste vereist op de niveaus 1,35 m. 

§ 4. Op de bodem van de vijver geen kwetsende voorwerpen aanwezig. 

§ 5. De inrichting beschikt over een lokaal, waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat 

uitsluitend uitgerust is met materiaal voor reanimatie en eerste hulp. Dit lokaal is rechtstreeks en 

gemakkelijk toegankelijk voor de verantwoordelijken. De reanimatieapparatuur bestaat ten minste 

uit een systeem voor zuurstoftoediening. Dit apparaat wordt wekelijks op zijn deugdelijkheid 

onderzocht. De redder is vertrouwd met het gebruik van al het aanwezige materiaal. 

§ 6. De baders staan onder rechtstreeks en constant toezicht van tenminste één redder, die zich 

uitsluitend aan deze activiteit wijdt en zich permanent in de buurt van de kaden bevindt. Het toezicht 

is aangepast aan het type van installatie en aan de bezettingsgraad van de zwemgelegenheid; het 

minimum aantal toezichthoudende personen, waarvan tenminste de helft redder zijn, wordt bepaald 

volgens de volgende formule (afronden naar beneden): 

1° Voor de eerste 150 baders: 

2°  aantal toezichthoudende personen = (aantal baders / 50) + 1 

3° Daarboven, per 150 baders meer, 1 toezichthoudend persoon extra. 

§ 7. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mag de exploitant in afwijking van §6 het aantal 

redders en toezichters beperken tot: 
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1° één redder, wanneer de oppervlakte van het bad minder dan 200m² bedraagt; 

2° twee toezichthoudende personen, waarvan ten minste één redder, wanner de oppervlakte 

van het bad 200 m² of meer bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit volledig in het 

gezichtsveld ligt van één persoon; 

3° drie toezichthoudende personen, waarvan ten minste twee bedraagt en de vorm van het 

bad zo is dat dit niet volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon. 

De afwijking, bedoeld in het eerste lid, geldt evenwel enkel wanneer de exploitant en toezichtsplan 

heeft opgesteld en naleeft ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit toezichtsplan ligt ter 

inzage van de toezichthouders. 

§ 8. De redders zijn in het bezit van een brevet van hogere redding of van een ander getuigschrift 

goedgekeurd door BLOSO. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van 

de toezichthouder op de plaats van de exploitatie. 

§ 9. De redders worden tenminste één maal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. 

Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats 

van de exploitatie. De bijscholing moet erkend zijn door BLOSO. 

4) Implicaties Vlarem wetgeving 

a) Noodzakelijke investeringen 

 aangepaste zwemzone (o.a. zandbodem tot diepte van 2m en met een maximaal verval van 10%, 

geen kwetsende voorwerpen op de bodem, zwemzone volledig gescheiden van andere 

watersporten, …). De minimumoppervlakte van een zwemzone moet minstens 50m (breedte) op 

30m zijn (= 15.00 m²). Hier mogen dan maximaal 500 personen zwemmen. 

 kleedruimten en douches, EHBO, redderspost,… . Hiervoor kan mogelijks het zwembad van de 

ex-Kompascamping gebruikt worden, al is de capaciteit dan sterk beperkt (max 150 zwemmers). 

Hier naast moet men rekening houden met bijkomende noodzakelijke investeringen 

 voldoende parkeergelegenheid (+/- 200 parkeerplaatsen) 

 de mobiliteit  

 bij betalend zwemmen moet men zwemzone kunnen afsluiten voor mensen die niet betaald hebben. 

Er zal dan ook kassa-personeel moeten voorzien worden. Door het afsluiten van een zwemzone, 

zou ook de circulatie rond de Donk verhinderd worden. 

 De kostprijs is moeilijk te ramen, gezien de dieptes en bodemgesteldheid van de Donkvijver 

onvoldoende gekend zijn. De zwemzone aanleggen, de kleedruimten met sanitair, EHBO, 

bijkomende parkeermogelijkheden zullen snel een kost van boven de 5 miljoen euro betekenen. 

b) Noodzakelijke exploitatiekosten 

 Aantal redders: Men moet tenminste 1 redder hebben en voor de eerste 150 baders is het aantal 

toezichthoudende personen gelijk aan het aantal baders gedeeld door 50 plus 1. Daarboven moet er 

per 150 baders meer, 1 toezichthoudende persoon extra aanwezig zijn.  

 

 Dagelijks dient er onderhoud te gebeuren van de sanitaire installaties. 

5) Risico-factoren 

1. Vlarem vereist dus zwemwater dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen. Er moet rekening 

gehouden worden met een verhoogd risico van blauwalgen en bacteriologisch besmet water in de 

drukste zwemperiodes, gezien deze samenvallen met goed weer en de stijging van de 

zwemwatertemperaturen. Door het omleggen van de Volkaertsbeek kan de waterkwaliteit stabieler 

worden, maar is er nog steeds het gebruik van de Donk door vissers (spijzen vissen) en er zijn veel 

watervogels waardoor er steeds zwemwatervervuiling aanwezig blijft. 

2. Er moet rekening gehouden worden met de komst van niet gewenste zwemmers.  

Zo worden in het recreatiezwembad in Kluisbergen volgende veiligheidsmaatregelen genomen 

Kluisbos (Kluisbergen).  

Deze situeren zich op 2 niveaus: 

a) Binnen het domein worden een aantal maatregelen genomen door  de exploitant: 

a. maatregelen van infrastructurele aard (verbeterde omheining, 

camerabewaking,…) 

b. inzet getrainde redders + bewakingsfirma 

c. opstellen en handhaven intern reglement (tonen identiteitskaart, verbod 

zwemshort,…) 
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b) Buiten het domein worden door de politie periodiek een aantal kleinschalige en 

grootschalige controles en patrouilles georganiseerd. Tijdens  grootschalige acties doet 

men beroep op de Franse gendarmerie (er zijn nogal wat  bezoekers uit Noord-Frankrijk). 

3. Het uitbaten van een openluchtzwemaccommodatie is heel weersafhankelijk. Wel dienen de 

redders paraat te zijn. Het seizoen kan vanaf mei tot en met augustus lopen (= 4 maand), waarbij 

het mogelijks slechts 10 dagen acceptabel weer is en een aangepaste zwemwatertemperatuur is. 

4. De stijgende exploitatietekorten van openluchtaangelegenheden zijn gekend. Zo diende 

Kluisbergen verleden jaar 225.000 euro bij te subsidiëren voor het werkjaar 2014. Ook dit jaar zal 

dit zwembad verlieslatend zijn door het slechte voorjaar en zomer. 

5. Bijkomende juridische aspecten 

Er dient met de volgende juridische aspecten van het nieuwe zwembad rekening gehouden te worden: 

a) In het schrijven van de stad dd. 12 maart 2013 aan Sportoase (ook aan andere inschrijvers S&R en 

Pellikaan) werd volgend antwoord gegeven op de gestelde vraag: 

“Artikel 31, § 5. Kan de Stad garanderen dat zij gedurende de concessieperiode geen ander 

zwembad zal realiseren of geen goedkeuring zal verlenen aan initiatieven van derden ? 

De stad garandeert dat zij gedurende de concessieperiode geen eigen initiatieven zal ontwikkelen 

voor de realisatie van een ander zwembad en dat zij aan dergelijk initiatieven uitgaande van 

derden, behoudens in uitvoering van haar wettelijke verplichtingen als lokaal bestuur (o.m. n.a.v. 

de verlening van regelmatig aangevraagde vergunningen), geen medewerking zal verlenen.” 

b) In de concessieovereenkomst tussen de stad en Sportoase werd vastgelegd dat de 

concessievoorwaarden (= gebruiksvergoeding (1.2 mio euro) die de stad betaalt aan Sportoase) 

onder bepaalde omstandigheden kunnen worden herzien. 

Artikel 49. Herziening van de concessievoorwaarden, § 1. De concessionaris kan de concessiegever 

om een herziening van de concessievoorwaarden verzoeken indien er zich bij de exploitatie van het 

zwembadcomplex zeer uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die een ernstig 

nadeel veroorzaken aan de concessionaris, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen 

niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan.  

Met andere woorden is het risico reëel als de stad een bijkomende zwemgelegenheid creëert, dat er 

juridische elementen zijn voor Sportoase om de stad een hogere gebruiksvergoeding te doen betalen. 

Besluit: met 22 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Voortgaande uit bovenvermelde argumenten heeft het aanleggen en uitbaten van een zwemvijver in 

de Donkvijver, risico’s op financieel vlak, gezondheid en juridisch vlak. Daarom kan niet ingegaan 

worden op het voorstel van Bjorn Gens. 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Luc Vanquickenborne        Peters Simoens       Marnic De Meulemeester 

Stadssecretaris               Schepen van Sport  Burgemeester 

Stemden voor: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Peter 

Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De 

Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard 

Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van 

Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut). 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

7.  Aanstellen studiebureau voor de aanleg van het Bergen op Zoomplein. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat  naar aanleiding van de realisatie van het project NV Scheldekop ook omgevings-aanleg 

is voorzien; 

Overwegende dat volgens de bilaterale overeenkomst met de Regie van Gebouwen de stad zal instaan voor 

het uitwerken van de wegenis, infrastuctuur, riolering en groenaanleg van de parking op hun terrein 

genaamd“ Bergen op Zoomplein”; 

Overwegende dat voor de opmaak van het ontwerp een studiebureau dient aangesteld; dat het studiebureau 

Omgeving cvba, Uitbreidingstraat 390 te Antwerpen reeds in stond voor de opmaak van de hierboven 

vermelde omgevingsaanleg project Scheldekop zodat gezien de kennis van het terrein het aangewezen is 

dat dit studiebureau ook in staat voor de opmaak van het ontwerp voor het Bergen op Zoomplein; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor de aanleg van het Bergen op 

Zoomplein” een bestek met nr. D23422016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.000 EUR (exclusief BTW) of 21.780 

EUR (inclusief 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 van 2016 op 

budgetcode GBB-I-IVA 0220-00 2140007; 

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. D23422016 voor de opdracht “Aanstellen 

studiebureau voor de aanleg van het Bergen op Zoomplein”.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

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

De raming bedraagt 18.000 EUR (exclusief BTW) of 21.780 EUR (inclusief BTW). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking, overeenkomstig 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. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 

GBB-I-IVA 0220-00 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 raming. 

 

8.  Weg- en rioleringswerken Maagdendale - bestek nr. W22762014. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 27 juni 2016 houdende goedkeuren van de eindafrekening.   

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2015 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming tn bedrage van 227.020,50 EUR excl. btw. en de gunningswijze van de 

opdracht “Weg- en rioleringswerken Maagdendale”, met name de open aanbesteding; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2015 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV DEVAGRO, Pitantiestraat 79 te 8792 

DESSELGEM ten bedrage van  202.668,05 EUR excl. btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2016 houdende goedkeuren 

van de eindafrekening van de werken ten bedrage van 234.472,26 EUR  excl btw en incl  herziening; 

Overwegende dat  de eindafrekening het gunningsbedrag met  meer dan 10 %  overschrijdt zodanig dat 

deze beslissing in de eerstvolgende gemeenteraad dient bekrachtigd; 

Overwegende dat volgende bijwerken uitgevoerd zijn: 

-) Aanleg van bijkomende riolering ten behoeve van het aansluiten van de woningen van de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij “ Vlaamse Ardennen”; 

-) Aanleg van extra wachtbuizen ten behoeve van de afwatering van de parking Maagdendale; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht vastgelegd is in het investeringsbudget van 2015 

(verbintenis 2015/4022) , op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00 2240007 en GBB-I-BIA 0310-00 

2280007; 

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; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 27 juni 2016 houdende 

goedkeuren van de eindafrekening van de opdracht “Weg- en rioleringswerken Maagdendale”, ten bedrage 

van 234.472,26 EUR excl. btw en incl herziening wordt bekrachtigd. 

 

9.  Meerspoort - Noord. Aanleg RWA- riolering  en herstel wegenis. Bestek nr. W23772016. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.  

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Meerspoort - Noord. Aanleg RWA-leiding en herstel 

wegenis. ” een bestek met nr. W23772016 werd opgesteld door ing. Jan De Clippel; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 98.339,50 EUR excl. btw uitgesplitst 

als volgt; 

-) btw-recupereerbare werken (  rioleringswerken) : 85.393,50 EUR excl. btw;  

-) niet-btw recupereeerbare werken ( wegeniswerken) : 12.946,00 EUR excl. btw; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00 2240007 jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0310-00 2280007;  

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

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

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

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

artikel 5, § 2; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23772016 en de raming voor de opdracht 

“Meerspoort - Noord. Aanleg RWA-leiding - herstel wegenis. ”, opgesteld door ing. Jan De Clippel. De 
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 98.339,50 EUR excl. btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00 2240007 en  jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0310-00 2280007.  

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. 

 

10.  Oprichten van jeugdlokalen langs de Sint-Annastraat door de " VZW Vrienden van de Chiro 

Eine ". Verlenen van een hypothecaire volmacht aan de stad. Goedkeuren van de ontwerp-akte.  

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014  houdende goedkeuren van een erfpacht 

tussen de stad Oudenaarde en de  “ VZW vrienden van Chiro Eine “ met betrekking tot de percelen gelegen 

Sint-Annastraat, kadastraal 2e afdeling Eine, sectie B nr. 786T en 786/02 met een oppervlakte van 1.148,79 

m² en dit met het oog op het oprichten van een jeugdlokaal; 

Overwegende dat het bovengenoemd jeugdlokaal in opbouw is; 

Gelet op het reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaardse sportclubs en jeugdwerkinitiatieven 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013; 

Overwegende dat door de  “ VZW vrienden van Chiro Eine “ overeenkomstig artikel 2 van voornoemd 

reglement investeringssubsidies aangevraagd zijn bij de stad in het kader van “ grote investeringen”; 

Overwegende dat de begunstigde het bedrag van de toelage voor maximaal 10 jaar kan uitbetaald  krijgen 

in 1,2 of 3 kalenderjaren; 

Overwegende dat de “ VZW vrienden van Chiro Eine “ overeenkomstig artikel 4 van voornoemd reglement 

de stad een hypothecaire volmacht dient te geven op het hierboven beschreven onroerend goed; 

Overwegende dat de maximale subsidie 90.000,00 EUR bedraagt overeenkomstig artikel 6 van voornoemd 

reglement investeringssubsidies; 

Gelet op de ontwerp-akte hypothecaire volmacht opgesteld door de heer notaris Binnemans te Oudenaarde; 

Overwegende dat de volmacht voor hypotheek geldt voor de duur van 10 jaar vanaf het verlijden van de 

akte en de terugbetaling waarborgt van de som van 90.000,00 EUR, zijnde de te verwachten betoelaging, 

voor zoverre deze niet wordt aangewend voor de oprichtings- en/of verbeteringswerken van voormeld 

jeugdlokaal; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen,  

Besluit: eenparig 

Artikel 1.  De als bijlage geviseerde ontwerp akte van hypothecaire volmacht ten bedrage van 90.000,00 

EUR geven door de “ VZW Vrienden van Chiro Eine “ met betrekking tot het oprichten van een jeugdlokaal  

gelegen Sint-Annastraat , kadastraal 2e afdeling, Oudenaarde – Eine, sectie B nr. 786T en 786/02 wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2.  Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de  verdere afhandeling van het 

dossier. 

 

11.  Aanleg fietspad langs de Gewestweg N457- Schorisseweg. Goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, NV Aquafin, TMVW, 

gemeentebestuur Maarkedal en de stad Oudenaarde. 

De gemeenteraad,  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 31 maart 2008 houdende goedkeuren met betrekking tot 

het dossier “ aanleg fietspad langs de gewestweg N457 – Schorisseweg “van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst dd° 04 februari 2008 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 30 november 2009 houdende goedkeuren van een  

geactualiseerde  samenwerkingsovereenkomst  tussen het  Vlaams Gewest , T.M.V.W,  de gemeente 

Maarkedal en de stad Oudenaarde; dat T.M.V.W zich geëngageerd heeft met betrekking tot het aandeel van 

de rioleringswerken;  

Gelet op de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst; 
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Overwegende dat de NV Aquafin conform hun investerings- en optimalisatieprogramma in het kader van 

bovengenoemde werken  een RWA- en DWA afvoer dient te realiseren ;  

Overwegende dat de bestaande  samenwerkingsovereenkomst bijgevolg dient aangepast en geactualiseerd; 

Gelet op de ontwerp- samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest,  T.M.V.W, NV Aquafin, de 

gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde ; 

Overwegende dat de respectievelijke besturen volgende wensen uit te voeren : 

-) Vlaams Gewest : structureel onderhoud van de rijweg op de N457 tussen N60 en Schorisse; 

                                aandeel in de RWA-afvoer en buffering; 

-) NV Aquafin : aanleg van DWA en RWA afvoer;   

-) T.M.V.W. : aanleg van RWA-afvoer in Geitenhoek, Borgtstraat en Wijmierstraat; 

                        aanleg van DWA- afvoer in Geitenhoek, Borgtstraat, Brouwerijweg en Wijmierstraat; 

-) Gemeente Maarkedal :  Aanleg van fietspaden langsheen N457 conform de bepalingen va de module 13 

van het mobiliteitsconvenantenbeleid; 

-) Stad Oudenaarde :  Aanleg van fietspaden langsheen N457 conform de bepalingen va de module 13 van 

het mobiliteitsconvenantenbeleid;      

Overwegende dat het om redenen van goed bestuur aangewezen is dat de werken van de 5 bovengenoemde 

overheden worden samengevoegd ; 

Overwegende dat de gemeente Maarkedal in onderling overleg aangeduid wordt als aanbestedende 

overheid overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 houdende regelen van de 

overheidsopdrachten ; 

Overwegende dat de voornoemde overheden elk voor hun deel instaan voor de financiële kost ;  

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.  Met betrekking tot “aanleg fietspad langs de gewestweg  N 457 - Schorisseweg” - wordt  de als 

bijlage geviseerde  samenwerkingsovereenkomst  tussen het Vlaams Gewest , TMVW, NV Aquafin , de 

gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde goedgekeurd. 

Artikel 2.  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze 

beslissing. 

 

12.  Schipperskerkje te Leupegem. Goedkeuren van de kosteloze eigendomsoverdracht van het 

OCMW Oudenaarde aan de stad Oudenaarde. 

De gemeenteraad  

Overwegende dat het Schipperskerkje  en bijhorende grond gelegen kadastraal 7e afdeling Leupegem , 

sectie A, nr  53 “ magazijn “ met een oppervlakte van 162 m² en nr 54a “ tuin” met een oppervlakte  van 

1.043 m² eigendom zijn van het OCMW Oudenaarde; 

Overwegende dat  het Schipperskerkje “ geklasseerd is bij KB van 20 september 1958; 

Overwegende dat het de bedoeling is dat het Schipperskerkje geïntegreerd wordt in het  natuureducatief 

stadsproject “ Het Spei”; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat het Schipperskerkje via een overdracht  “ om niet “ 

eigendom wordt van de stad; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad  van  13 juli 2016 houdende goedkeuren van 

eigendomsoverdracht “ om niet “ aan de stad Oudenaarde ;   

Overwegende dat de stad het door het OCMW  bij Onroerend Erfgoed op 23 juli 2014  ingediend  

restauratiedossier overneemt;   

Overwegende dat de restauratiekosten ten laste van de stad overeenkomstig de raming voorlopig  als volgt 

kunnen bepaald worden ; 
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-) Subsidieerbare posten : 632.475,12 EUR ( incl btw) ( 80 % subsidie – 20 % ten laste stad) = 126.495,02 

EUR; 

-) Niet subsidieerbare posten : 29.922,77 ( volledig ten laste stad):  

-) Kosten ( oa ereloon ) : 28.291,28 EUR;  

TOTAAL : 184.709,07 EUR ten laste stad;    

Overwegende dat de stad de door het OCMW reeds gemaakte kosten met betrekking tot de restauratie (o.a. 

erelonen) niet terugbetaalt; 

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

Besluit: eenparig 

Artikel 1. In principe wordt de overdracht “ om niet “ aan de stad  van  het Schipperskerkje  en bijhorende 

grond , eigendom van het OCMW Oudenaarde,   gelegen kadastraal 7e  afdeling Leupegem , sectie A, nr  

53 “ magazijn “ met een oppervlakte van 162 m² en   en nr 54a “ tuin” met een oppervlakte  van 1.043 m² 

goedgekeurd. 

Artikel 2. De stad neemt het door het OCMW ingediende restauratiedossier en de daarbij horende 

toekomstige kosten over. 

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

dossier. 

 

13.  Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van 2 rugbyvelden. Bestek nr. D23442016. 

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat Rhinos Rugby Oudenaarde uitgegroeid is tot een grote sportclub met 185 leden waarvan 

120 jeugdleden; 

Overwegende dat rugbyclub Rhinos Rugby Oudenaarde een gebrek heeft aan sportvelden en 

accommodatie, dat de opportuniteit zich voordoet om samen te werken met het GO! om twee sportvelden 

aan te leggen die zowel voor de school als voor de stad een meerwaarde bieden; 

Overwegende dat het GO! principieel akkoord is om met de stad deze samenwerking op te zetten, zie brief 

van de algemeen directeur van de scholengroep 21 “ Vlaamse Ardennen “; 

Overwegende  dat in afwachting van een samenwerkingsovereenkomst de procedure voor het aanstellen  

van een ontwerper kan worden opgestart; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van 2 

rugbyvelden” een bestek met nr. D23442016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 EUR excl. 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 van 2016, op 

jaarbudgetrekening GBB- I- BIA  0740-03/2140007 ; 

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; 

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. D23442016 voor de opdracht “aanstellen van 

een ontwerper voor de aanleg van 2 rugbyvelden” . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

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

bedraagt 20.000,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking, overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
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opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

26, § 1, 1° a. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016  , op 

jaarbudgetrekening  GBB-I-BIA  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 raming. 

 

14.  Heraanleg Markt : glasvezelverbinding - locatie Markt. Bekrachtiging van de 

toewijzingsbeslissing dd° 1/8/2016  

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van de Markt het aangewezen is om de nodige 

nutsvoorzieningen te plaatsen waaronder een glasvezelverbinding t.b.v. de ICT van de Stad Oudenaarde;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Heraanleg Markt : glasvezelverbinding” een schema m.b.t. 

het glasvezeltraject werd opgesteld; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 juli 2016 betreffende de 

goedkeuring van toetreding tot de ICT-opdrachtencentrale stad Brugge m.b.t. perceel 6 : het leveren en 

installeren van fiber netwerkbekabeling, gegund aan NV Cofely Fabricom, Centrum Zuid 3020 te 3530 

Houthalen (collegebeslissing dd° 23/12/2013), wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en werd NV Cofely Fabricom uitgenodigd om een offerte 

in te dienen; 

Gelet op de offerte dd° 20/7/2016 van COFELY FABRICOM, Centrum Zuid 3020 te 3530 HOUTHALEN 

t.b.v. 47.450,99 EUR excl. btw of 57.415,70 EUR incl. 21% btw ( offerte 2 – klinkerdeksels); 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 1 augustus 2016 houdende toewijs 

aan COFELY FABRICOM, Centrum Zuid 3020 te 3530 HOUTHALEN, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 47.450,99 EUR excl. btw of 57.415,70 EUR incl. 21% btw ( offerte 2 – 

klinkerdeksels); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de begroting 2016 m.b.t. ICT op de 

budgetcode informaticamaterieel-gemeenschapsgoederen 0119-01/2410000 en m.b.t. de 

nutsvoorzieningen op de budgetcode GBB-I-BIA 0200-00/2289000; bijkomend krediet wordt voorzien in 

de begroting 2017; 

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° c 

(dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid onvoorzienbaar 

waren); 

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, en artikels 58 en 157, betreffende 

dwingende en onvoorziene omstandigheden; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Heraanleg Markt : glasvezelverbinding” wordt de 

collegebeslissing dd° 1 augustus 2016 houdende toewijs aan NV Cofely Fabricom, Centrum Zuid 3020 te 

3530 Houthalen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 47.450,99 EUR excl. btw of 

57.415,70 EUR incl. 21% btw ( offerte 2 – klinkerdeksels) bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2016 m.b.t. ICT op de budgetcode 

informaticamaterieel-gemeenschapsgoederen 0119-01/2410000 en m.b.t. de nutsvoorzieningen op de 

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00/2289000; bijkomend krediet wordt voorzien in de begroting 2017. 

Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
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15.  Aanstellen studiebureau voor de realisatie van de verkaveling Diependale. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De Gemeenteraad, 

Overwegende dat voor de realisatie van de stadsverkaveling Diependale een ontwerp dient opgemaakt; dat 

het aangewezen is om hiervoor beroep te doen op een studiebureau; 

Overwegende dat reeds een voorontwerp werd opgemaakt door het studiebureau Cnockaert NV uit Kortrijk 

dat hiervoor werd aangesteld door het college van burgemeester en schepenen dd° 11 april 2016; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat voormeld studiebureau ook in staat voor de opmaak van 

het ontwerp en de opvolging van de werken, tot en met de definitieve oplevering; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor de realisatie van de 

verkaveling Diependale” een bestek met nr. D23452016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 57.000 EUR (exclusief BTW) of 68.970 

EUR (inclusief 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 van 2016, op 

budgetcode GBB-I-IVA 0610-00 2140007; 

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, § 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. D23452016 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen studiebureau voor de realisatie van de verkaveling Diependale”.  De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 57.000 EUR (exclusief BTW of 68.970 EUR (inclusief BTW). 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking, overeenkomstig 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. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 

GBB-I-IVA 0610-00 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 raming. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO 

16.  Nieuwe straatnamen voor het project Scheldekop. Definitieve beslissing. 

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 voor het project “Scheldekop” een bouwaanvraag werd goedgekeurd met aanduiding van 

de publieke ruimten. Er worden een aantal nieuwe straten en pleinen voorzien (bijlage 1); 

Gelet op het advies van 03 december 2015 van het archief (bijlage 2); 
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Gelet op het advies van 09 maart 2016 van de cultuurraad (bijlage 3); 

Gelet op de nota van 25 april 2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen (bijlage 4); 

Overwegende dat voor alle nieuwe straatnamen een zusterstad wordt gebruikt. De nieuwe straatnamen zijn 

(bijlage 1): 

- doortrekken van de bestaande straatnaam: Trekweg Linker Oever; 

- het plein ter hoogte van het justitiehuis krijgt de naam: Bergen op Zoomplein; 

- de nieuwe straatnaam op de kop: Coburgstraat; 

- de nieuwe straatnaam evenwijdig aan de kop: Arrasstraat; 

- de nieuwe straatnaam evenwijdig aan Trekweg Linker Oever: Hastingsstraat; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 (bijlage 5); 

Gelet dat het vaststellen van de namen “Trekweg Linker Oever, Bergen op Zoomplein, Coburgstraat, 

Arrasstraat, Hastingsstraat” werd openbaar gemaakt van 16 juli 2016 tot en met 18 juli 2016. Er werd een 

bericht geplaatst op de website van 15 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016. Tijdens het openbaar 

onderzoek werden geen schriftelijken en/of mondelinge bezwaren/opmerkingen ontvangen. Er werd een 

proces-verbaal van sluiting opgemaakt op 17 augustus 2016 (bijlage 8); 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Besluit:  eenparig 

Enig artikel. “Trekweg Linker Oever, Bergen op Zoomplein, Coburgstraat, Arrasstraat, Hastingsstraat als 

nieuwe straatnamen toe te kennen voor het project Scheldekop. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ 

17.  OCMW. Jaarrekening 2015. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW door de Gemeenteraad d.d. 16 

december 2013; 

Gelet op de kennisname van het budget 2015 en de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 van het OCMW 

door de Gemeenteraad d.d. 24 november 2014, waarbij de gemeentelijke bijdrage voor 2015 bepaald werd 

op 5.240.473.67 euro; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 13 juni 2016 houdende vaststelling van de jaarrekening 

2015 van het OCMW; 

Gelet op de jaarrekening 2015 van het OCMW die bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een 

samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is en 13.190.992,51 euro bedraagt; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge van boekjaar 2015 positief is en 312.376,12 euro bedraagt; 

Overwegende dat de positieve autofinancieringsmarge weergeeft dat het OCMW 312.376,12 euro minder 

nodig had dan de oorspronkelijk gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 5.240.473.67 euro; 

Gelet op de kennisname door het Schepencollege d.d. 1 augustus 2016 van de jaarrekening 2015 van het 

OCMW; 

Gelet op artikel 174, 176, 254 en volgende van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. Kennisname van de beslissing van de OCMW-raad d.d. 13 juni 2016 houdende vaststelling van 

de jaarrekening 2015 van het OCMW met een positief resultaat op kasbasis van 13.190.992,51 euro en een 

positieve autofinancieringsmarge van 312.376,12 euro. 

Artikel 2. Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Voorzitter van het OCMW. 

 

18.  OCMW. Budgetwijziging 1-2016. Kennisname. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids-en 

beheerscyclus van de gemeenten, OCMW’s en provincies; 

Gelet op de artikels 42, 43 en artikels 248 tot 269 van het Gemeentedecreet;  

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015 betreffende de goedkeuring van de 

meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW; 

Gelet op het schrijven van het OCMW d.d. 5 juli 2016 waarbij de budgetwijziging 1-2016 van het OCMW 

werd overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen; 
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Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 12 juli 2016 met betrekking tot de budgetwijziging 

1-2016 van het OCMW; 

Gelet op het proces-verbaal van de OCMW-Raad van 13 juli 2016 waarbij budgetwijziging 1-2016 

vastgesteld werd; 

Gelet op de ingediende budgetwijziging 1-2016 van het OCMW waarin het resultaat van jaarrekening 2015 

verwerkt is; 

Overwegende dat de budgetwijziging gebeurt naar aanleiding van een verhoogde raming voor het project 

renovatie van het oud WLZ blok A, hetgeen een stijging van het investeringsbudget van 5.826.081,00 euro 

tot gevolg heeft; 

Overwegende dat er voor bovengenoemd renovatieproject voorzien wordt in een gewijzigde 

financieringswijze, namelijk een door het OCMW aan te gane lening ten bedrage van 5.826.081,00 euro 

(bijkomende ontvangst); 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2016 ongewijzigd blijft op 4.788.675,48 

euro; 

Overwegende dat het resultaat van het boekjaar en de autofinancieringsmarge ongewijzigd blijven op -

341.684,67 euro; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis stijgt naar 11.992.581,82 euro, na integratie van het resultaat 

van de jaarrekening 2015; 

Overwegende dat bovengenoemde budgetwijziging 1-2016 past binnen het aangepast meerjarenplan 2014-

2019 van het OCMW; 

Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. Van voorgelegde budgetwijziging 1-2016 van het OCMW wordt kennis genomen.  

Artikel 2. Budgetwijziging 1-2016 voorziet in een ongewijzigde gemeentelijke bijdrage van 4.788.675,48 

euro. 

Artikel 3. Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 

 - de Voorzitter van het OCMW 

 - de Financieel Beheerder van de Stad 

 

19.  Kapitaalverhoging T.M.V.W. door inbreng in natura.  

De Gemeenteraad,  

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van T.M.V.W. van 26 mei 2016 om het nog niet uitgekeerd 

dividend van het boekjaar 2014 om te zetten in het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-aandelen; 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op de statuten van T.M.V.W.; 

Overwegende dat de stad als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort T.M.V.W., voor de Toevoeractiviteit en/of de 

Distributieactiviteit; 

De FOD Financiën heeft beslist dat Farys/T.M.V.W. vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de 

rechtspersonenbelasting.  De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de nog niet 

uitgekeerde winst van het boekjaar 2014 (ca. 15,3 miljoen euro) wordt ingebracht in kapitaal. 

De vooropgestelde incorporatie van de (openstaande) dividenden in het kapitaal van Farys/T.M.V.W. 

betreft een kapitaalverhoging middels inbreng in natura.  Dergelijke kapitaalverhoging vergt een besluit 

van elke vennoot tot instemming met de inbreng in het kapitaal van Farys/T.M.V.W. en een besluit van de 

Raad van Bestuur van Farys/T.M.V.W. tot instemming met de verhoging van haar (variabel) kapitaal 

ingevolge de inbreng vanwege de vennoten. 

Gelet op de nota aan het Schepencollege van 6 september 2016 waarbij het College akkoord gaat met de 

intekening op de kapitaalverhoging van T.M.V.W.; 

Overwegende dat de stad een uitzondelijk dividend van boekjaar 2014 zal ontvangen van T.M.V.W. dat 

onmiddellijk integraal zal aangewend worden voor de intekening op F2-aandelen; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging budgetneutraal is : er dient enerzijds een exploitatie-ontvangst te 

worden geboekt voor het ontvangen uitzonderlijk dividend ten bedrage van 284.100,00 euro en anderzijds 

een  investeringsuitgave voor de intekening op de F2-aandelen ten bedrage van 284.100,00 euro, die beiden 

niet in het budget 2016 voorzien zijn en dus in overschrijding zullen geboekt worden; 

Besluit:  eenparig 



153 

 

 

Artikel 1. Akkoord te gaan met het voorstel van omzetting van het nog niet-uitgekeerd dividend van het 

boekjaar 2014 in het variabel kapitaal middels de uitgifte van F2-aandelen. 

Artikels 2. De kapitaalverhoging is budgetneutraal : het uitzonderlijk dividend ten bedrage van 284.100,00 

euro wordt als exploitatie-ontvangst geboekt en de intekening op de F2-aandelen wordt als 

investeringsuitgave geboekt. 

Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing. 

 

20.  Auroraziekenhuis AV. Jaarrekening 2015. Kennisname. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van het Auroraziekenhuis van 17 mei 2016 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2015 van het Auroraziekenhuis AV; 

Gelet op de jaarrekening 2015 van het Auroraziekenhuis AV; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 december 2014 betreffende de goedkeuring van het budget 

2015 van het Auroraziekenhuis dat sluitend is mits een tussenkomst van de stad die maximaal geraamd 

werd op 166.957,00 euro; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2015 betreffende de goedkeuring van de 

budgetwijziging 1-2015 van het Auroraziekenhuis AV met een geïndexeerde tussenkomst van de stad ten 

bedrage van 205.100,00 euro; 

Overwegende dat de jaarrekening 2015 een verlies op het boekjaar vertoont van 670.633,46 euro; 

Overwegende dat het gecumuleerd resultaat van boekjaar 2015 positief is en 554.569,45 euro bedraagt; 

Gelet op de kennisname van de jaarrekening 2015 van het Auroraziekenhuis AV door het Schepencollege 

d.d. 29 augustus 2016; 

Gelet op artikels 148, 150, 174, 218, 219 t.e.m. 235 en 255 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

houdende wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Van de beslissing van de Algemene Vergadering van het Auroraziekenhuis van 17 mei 2016 

houdende vaststelling van de jaarrekening 2015 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis genomen. 

Artikel 2. Van het verlies van boekjaar 2015 ten bedrage van 670.633,46 euro wordt kennis genomen. 

Artikel 3. Van het positief gecumuleerd resultaat van boekjaar 2015 ten bedrage van 554.569,45 euro wordt 

kennis genomen. 

 

21.  Financiële rapportering 1ste semester 2016. Kennisname. 

De gemeenteraad neemt eenparig kennis. 

 

22.  Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen 

Uitgesteld. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

23.  Goedkeuring notulen 

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 

gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 goedgekeurd. 

Schepen Peter Dossche verlaat de zitting om 20u47. 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

1.  Raadslid Roland Van Heddegem 

Vraag 1: Registratie domeinnaam www.oudenaarde.vlaanderen. 

De Vlaamse regering besliste in 2014 tot de invoering van een nieuw toplevel domeinnaam met extensie 

‘vlaanderen’.  De start van de domeinnaam ‘vlaanderen’ vond plaats in het najaar van 2014.   

Op vraag van N-VA Oudenaarde tijdens de gemeenteraad van 30 juni 2014 beloofde het stadsbestuur om 

de domeinnaam ‘www.oudenaarde.vlaanderen’ vast te leggen.  Alleen al om te vermijden dat malafide 
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personen of organisaties deze domeinnaam zouden misbruiken is dit nuttig.  De domeinnaam 

‘www.oudenaarde.vlaanderen’ kan via een eenvoudige koppeling wijzen naar de pagina van 

www.oudenaarde.be.  Er hoeven dus geen aparte websites te worden opgezet. 

Maar Oudenaarde liet deze kans voorbijgaan en de domeinnaam werd geregistreerd door anderen. Op 

vandaag is de domeinnaam ‘www.oudenaarde.vlaanderen’ terug vrij voor registratie. 

Vragen 

1. Waarom werd geen gevolg gegeven aan de beslissing tijdens de gemeenteraad van 30 juni 2014 

om de domeinnaam ‘www.oudenaarde.vlaanderen’ te registreren in de periode met 

voorkeursbehandeling voor overheden? 

2. Zal het stadsbestuur alsnog overgaan tot het registeren van de domeinnaam 

‘www.oudenaarde.vlaanderen’? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

Vraag 2: Lening OCMW 

Gezamenlijke vraag met raadslid Kristof Meerschaut 

De verbouwing van het oud woon-, leef- en zorgcentrum (WLZ) tot nieuw sociaal huis bestaat erin dat het 

voormalige rusthuis wordt gestript en heringericht om de administratieve diensten (OCMW en sociale 

dienst) en aanleunende diensten zoals KABA, sociale winkel, het huis van het Nederlands, leerpunt, 

PISAD, enz. te kunnen huisvesten.  Toen OCMW-raadslid Wim Dhondt in mei 2015 vroeg wie dit zal 

bekostigen antwoordde de OCMW-voorzitter dat het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO) dit zal 

betalen volgens het afgesproken canon.  Tijdens de gemeenteraad in zitting van 25 april 2016 benadrukte 

de OCMW-voorzitter, tevens voorzitter van de raad van bestuur van AZO, dat AZO zou instaan voor alle 

kosten, ook al zouden die ruimer zijn dan het bedrag dat gedekt wordt door het canon.  Tijdens diezelfde 

gemeenteraad vernamen we dat kosten intussen opgelopen zijn tot 6.300.000 euro, erelonen inbegrepen. 

Naar aanleiding van de OCMW-raad van 12 september 2016 werd duidelijk dat, in tegenstelling tot wat 

eerder altijd gesteld werd, het OCMW nu toch zelf een lening zal aangaan om de kosten van de renovatie 

te financieren.   

Vragen 

1. Zal het OCMW dit bedrag (lening) terugvorderen van het AZO? 

2. Zo ja, op welke manier zal het OCMW dit bedrag terugvorderen? 

3. Welke garanties zijn er dat het OCMW dat dit bedrag ooit terug krijgt van het AZO? 

4. Is het AZO bereid en in staat om dit bedrag te betalen aan het OCMW? 

5. Wat gebeurt er met de middelen van het canon? 

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de identieke vraag van raadslid Kristof Meerschaut en wordt 

beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer 

 

  

http://www.oudenaarde.be/
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2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

Vraag 1: Lening OCMW 

Gezamenlijke vraag met raadslid Roland Van Heddegem 

De verbouwing van het oud woon-, leef- en zorgcentrum (WLZ) tot nieuw sociaal huis bestaat erin dat 

het voormalige rusthuis wordt gestript en heringericht om de administratieve diensten (OCMW en sociale 

dienst) en aanleunende diensten zoals KABA, sociale winkel, het huis van het Nederlands, leerpunt, 

PISAD, enz. te kunnen huisvesten.  Toen OCMW-raadslid Wim Dhondt in mei 2015 vroeg wie dit zal 

bekostigen antwoordde de OCMW-voorzitter dat het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO) dit zal 

betalen volgens het afgesproken canon.  Tijdens de gemeenteraad in zitting van 25 april 2016 benadrukte 

de OCMW-voorzitter, tevens voorzitter van de raad van bestuur van AZO, dat AZO zou instaan voor alle 

kosten, ook al zouden die ruimer zijn dan het bedrag dat gedekt wordt door het canon.  Tijdens diezelfde 

gemeenteraad vernamen we dat kosten intussen opgelopen zijn tot 6.300.000 euro, erelonen inbegrepen. 

Naar aanleiding van de OCMW-raad van 12 september 2016 werd duidelijk dat, in tegenstelling tot wat 

eerder altijd gesteld werd, het OCMW nu toch zelf een lening zal aangaan om de kosten van de renovatie 

te financieren. 

Vragen 

1. Zal het OCMW dit bedrag (lening) terugvorderen van het AZO? 

2. Zo ja, op welke manier zal het OCMW dit bedrag terugvorderen? 

3. Welke garanties zijn er dat het OCMW dat dit bedrag ooit terug krijgt van het AZO? 

4. Is het AZO bereid en in staat om dit bedrag te betalen aan het OCMW? 

5. Wat gebeurt er met de middelen van het canon? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met de identieke vraag van raadslid Roland Van Heddegem. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer verlaat de zitting om 21u16. 

 

Vraag 2: Straatnaamborden en huisnummers 

Op grond van de nieuwe gemeentewet (art. 135, paragraaf 2, 2e lid, 1°) is het de bevoegdheid van gemeenten 

om straatnaamborden te plaatsen. Deze straatnaamborden horen duidelijk zichtbaar, gemakkelijk te vinden 

en goed leesbaar te zijn vanuit alle mogelijke verkeerssituaties.  Helaas moeten we vaststellen dat er in 

Oudenaarde her en der straatnaamborden ontbreken, beschadigd of onleesbaar zijn. Dit is problematisch 

omdat straatnaamborden een belangrijk controlemiddel zijn bij verplaatsingen, zeker ook voor fietsers en 

voetgangers, in het bijzonder voor mensen die niet van Oudenaarde zijn. Ook voor hulpdiensten blijven 

straatnaamborden, en bij uitbreiding ook huisnummers essentieel: kostbare minuten kunnen worden 

gewonnen mits een duidelijke en goed zichtbare aanduiding. 

Vragen 

1. Is het stadsbestuur bekend met de problematiek? 

2. Is het stadsbestuur van plan om maatregelen te nemen om het onderhoud van straatnaamborden te 

verbeteren? 

3. Is het stadsbestuur van plan om maatregelen te nemen om de inwoners van Oudenaarde te wijzen 

op het belang van aanbrengen van een leesbaar huisnummer? 

Sommige steden en gemeenten opteren voor het aanbrengen van enige duiding op straatnaamborden die 

verwijzen naar een persoon. Lang niet iedereen kent de persoon in kwestie, naar wie de straat is vernoemd. 

Het vermelden van zaken zoals de geboorte- en sterfdatum, en het beroep of de verdienste van de betrokken 

persoon, kan een cultureel-educatieve functie vervullen. 

4. Is het stadsbestuur bereid om dergelijke opschriften te voorzien op straatnaamborden?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

Vraag 3: parking station. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12 juli 2016 officieel kennis genomen van 

de ambitie van de NMBS om haar parkeerterreinen aan het station van Oudenaarde betalend te maken. 

Intussen zijn de werken volop aan de gang om slagbomen te plaatsen ter hoogte van de in- en uitritten. 

Vragen 

1. Heeft het stadsbestuur een zicht op de impact van deze ingreep op het parkeren in de 

stationsomgeving? 

2. Welke maatregelen voorziet het stadsbestuur om te anticiperen op dit gewijzigd mobiliteitsaspect? 
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De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 6.2 van raadslid Dagmar Beernaert en wordt beantwoord 

door schepen Lieven Cnudde. 

 

3.  Raadslid Steven Bettens 

Vraag 1: Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van een lokale steenbakkerij voor de uitvoering 

van technische werken of terreinaanlegwerken op diverse percelen in Eine en Nederename 

Op 20 juli 2016 maakte een lokale steenbakkerij een openbaar onderzoek kenbaar over een aanvraag waar 

een milieueffectrapport bijgevoegd is. De lokale steenbakkerij vraagt toelating om 18 hectare weiland te 

ontginnen. Naast een kleilaag van gemiddeld 3 meter dik vraagt zij eveneens een vergunning om de 

zandgrond onder die klei weg te graven tot een diepte van 18 meter. Wij vragen de stad de vergunning te 

weigeren omwille van deze diepere ontgraving. 

Voorts vragen we de stad toe te zien op een maximale instandhouding van de huidige fauna en flora. Dit 

betekent een absolute beperking op het rooien van bomen en lijnvormige landschapselementen en eveneens 

de vrijwaring van de nodige ruimtelijke bufferzones. Ook dient te allen tijde de trage weg nummer 25 die 

doorheen het ontginningsgebied loopt in stand gehouden te worden en dit op een veilige manier voor fietser 

en wandelaar. 

Vraag: wil het stadsbestuur de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de lokale steenbakkerij 

weigeren zoals deze werd ingediend en toezien op de maximale instandhouding van fauna en flora en het 

behoud van trage weg 25? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

Vraag 2: Invoering van zone 30 in het stadscentrum 

Sedert 1 juli van dit jaar is een aaneengesloten deel van ons stadscentrum zone 30 geworden. We zijn 

inmiddels 3 maanden verder, de eerste maand van het nieuwe schooljaar is bijna voorbij. In het Groot 

Verkeersonderzoek dat een nationale krant liet uitvoeren, lezen we dat in de Bergstraat nog steeds te hard 

gereden wordt en dat er, 11 jaar na de verplichte invoering van zone 30 in schoolomgevingen, wegen langs 

scholen zijn waar de snelheid nog steeds niet gerespecteerd wordt. Op de startdag van de Week van de 

Mobiliteit startte een school een petitie o.a. omdat te hard gereden wordt op de Smallendam, een van de 

toegangswegen tot deze school. 

Vragen: 

1. gebeurde reeds een evaluatie? 

2. zijn er tijdens deze eerste drie maanden snelheidsmetingen gebeurd in de zone 30? Waar? Hoe 

vaak? Wat zijn de resultaten? 

3. plant het stadsbestuur snelheidsremmende maatregelen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Vraag 3: Aankoop van een mobiele fietsenstalling 

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens zijn zitting van 15 februari 2016 de aankoop van 

een mobiele fietsenstalling goedgekeurd. De aankoop werd toen zelfs reeds toegewezen. 

Vraag: hoe komt het dat de stad deze fietsenstalling, 7 maanden na de beslissing, nog steeds niet heeft? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.  Raadslid Tim Vanderhaeghen 

Vraag 1: Skatepark aan de Rodelos 

Op 17 september organiseerden een aantal Oudenaardse skaters een happening in het skatepark aan de Rode 

Los. Helaas konden de organisatoren niet echt uitpakken met de beste skate-infrastructuur, maar toch lokten 

ze een 150-tal deelnemers uit Oudenaarde en daarbuiten. 

Bij de Oudenaardse skaters waren de grieven over het skatepark al langer bekend, maar nu oordeelden ook 

de bezoekers dat ons skatepark geen tripje naar onze stad waard is. 

Daarom vragen wij rekening te houden met de grieven van de skaters en het park opnieuw toonbaar en 

vooral skatebaar te maken. 
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Het multifunctionele sportterrein veroorzaakt heel wat hinder: het staat in het midden van het skatepark 

waardoor er veel ruimte wordt ingenomen, de ondergrond van het sportterrein bestaat uit een deel zand dat 

zich verspreidt over het hele skatepark met schade aan skatemateriaal als gevolg. 

De skatetoestellen zelf zijn niet meer in goede en moderne staat door slijtage en gebrek aan onderhoud. 

Door die onveiligheid geraken ze in onbruik en zijn geen meerwaarde voor het park. 

De enige die kunnen aanvoelen hoe een skatepark technisch en qua ruimte in elkaar moet zitten, zijn de 

skaters zelf. Ondoordachte indeling van ruimte en toestellen laten staan die niet meer (kunnen) gebruikt 

worden, leidt tot onbruik. Daarom wordt best met de skaters zelf overlegd hoe het park in de nabije toekomst 

kan worden ingericht. 

Vraag 1: kan het multifunctionele sportterrein van het skatepark worden losgekoppeld? 

Vraag 2: kan de ondergrond van het skatepark vervangen worden door beton, waarin er nieuwe skate-

elementen kunnen opgenomen worden?’ 

Vraag 3: kan een overleg met de Oudenaardse skaters worden opgestart? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

5.  Raadslid Maarten Blondeel 

Vraag 1: Verkeersveiligheid voor fietsers op de Matthijs Casteleinstraat. 

Toelichting : 

Meermaals werd de onveilige verkeersituatie voor fietsers op de Matthijs Casteleinstraat reeds aangekaart.  

Met de start van het nieuwe schooljaar en dus opnieuw een drukker fietsverkeer werd deze situatie nog 

steeds niet aangepakt. 

Vragen : 

- Kan hoogdringend een afgelijnd fietspad worden voorzien? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Vraag 2: Ter beschikking stellen van e-readers 

Toelichting : 

Sinds 15/06/2016 kan in de stedelijke bib kosteloos een e-reader ontleend worden. 

Vragen :  

- hoeveel e-readers zijn er ter beschikking van de bibliotheekbezoekers? 

- wat is de kostprijs van zo'n e-reader geweest?  

- hoeveel zijn er tot op vandaag al uitgeleend? M.a.w. hoeveel gebruikers zijn er? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

6.  Raadslid Dagmar Beernaert 

Vraag 1: Aanpassing openingsuren dienst burgerzaken 

Vanaf 1 oktober worden de openingsuren van de dienst burgerzaken aangepast. Dit werd aan de inwoners 

van Oudenaarde gecommuniceerd in de laatste editie van het Info Oudenaarde-magazine. Deze aanpassing 

van de openingsuren hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de uurroosters van de betrokken 

personeelsleden van de dienst burgerzaken. Een aanpassing van de uurroosters kan wettelijk enkel in 

overleg met de personeelsleden en hun vakorganisaties. 

Daarom volgende vragen: 

1. Werden de personeelsleden op de hoogte gebracht van de aanpassing van de openingsuren van de 

dienst burgerzaken en de gevolgen van die aanpassing op hun uurroosters? 

a. Zo ja, op welke wijze? 

b. Zo neen, waarom niet? 

2. Werd voor de aanpassing van de uurroosters van de betrokken personeelsleden overleg gepleegd 

met de vakorganisaties? 

a. Zo ja, op welke wijze? 

b. Zo neen, waarom werd de overlegprocedure niet gevolgd? 

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam. 

 

Vraag 2: Parkeerbeleid in Oudenaarde 
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Een tijd terug werd duidelijk dat NMBS plannen heeft om de parking voor en achter het station in 

Oudenaarde betalend te maken. De stationsparking zou betalend worden vanaf 7 november. Een maand 

eerder, op 7 oktober dus, zal het mogelijk zijn om abonnementen aan te kopen.  

Het stadsbestuur gaf aan om rond te tafel te gaan zitten met NMBS over de plannen en engageerde zich er 

eveneens toe om rond de tafel te zitten met buurtbewoners en plaatselijke horeca- en handelszaken. 

De plannen om de NMBS-parking betalend te maken zullen ongetwijfeld een effect hebben op mobiliteit 

en de parkeerdruk in de stationsomgeving en de woonbuurten in de nabije omgeving.  

Daarom volgende vragen: 

1. Heeft het overleg tussen Stad Oudenaarde en NMBS ondertussen plaatsgevonden? 

a. Wat zijn de resultaten van het overleg? 

b. Is er reeds duidelijkheid over de prijzen die zullen gehanteerd worden? 

2. Het stadsbestuur engageerde zich ertoe rond de tafel te zitten met buurtbewoners, plaatselijke 

horeca- en handelszaken en de pendelaars. Vond er reeds overleg plaats met de horeca- en 

handelszaken? Met de buurtbewoners? Zo neen, wanneer wordt dit overleg gepland? 

3. Welke acties plant het stadsbestuur om de voorziene gevolgen van deze maatregel op mobiliteit en 

de verkeersdruk in de stationsomgeving aan te pakken? 

4. Is het stadsbestuur bereid om samen met NMBS de mogelijkheden te bekijken om inwoners van 

Oudenaarde een tegemoetkoming of korting te geven bij de aankoop van een parkingabonnement? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 2.3 van raadslid Kristof Meerschaut. 

 

Vraag 3: Ophaalbrug 

De ophaalbrug over de Schelde tussen de Bergstraat en Tussenbruggen heeft een kwalijke reputatie. Om de 

haverklap is ze defect en weigert de brug dienst. Bovendien zorgt de brug ervoor dat leerlingen van GO! 

Atheneum steevast te laat op school aankomen. Om dit euvel te voorkomen zouden in het verleden 

afspraken gemaakt zijn met Waterwegen en Zeekanalen om op schooldagen rond de uren dat de schoolbel 

rinkelt, de brug niet op te halen. Het is echter duidelijk dat die afspraken vandaag niet nageleefd worden. 

Hieromtrent volgende vragen: 

1. Welke afspraken werden er concreet gemaakt met Waterwegen en Zeekanalen? 

2. Is het stadsbestuur van oordeel dat die afspraken correct nageleefd worden? Is het stadsbestuur 

bereid om die afspraken te hernieuwen en er bij Waterwegen en Zeekanalen op aan te dringen die 

afspraken ook na te komen? 

3. Welke oplossingen ziet het stadsbestuur om aan de bekommernissen van het GO! Atheneum 

tegemoet te komen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Voorstel 4: Charter werftransport 

De heraanleg van de Markt en andere grote bouwwerken brengen noodzakelijkerwijs zwaar vrachtverkeer 

rond de werf met zich mee. In een schoolomgeving kan dergelijk zwaar verkeer aan het begin en het einde 

van de schooldag gevaarlijke situaties met zich meebrengen, vooral voor jonge zwakke weggebruikers.  

Om bij te dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens de uitvoering van grote 

bouw- en wegenwerken stelt sp.a voor om afspraken te maken met aannemers, de Bouwunie en 

Confederatie Bouw om bij het begin en het einde van de schooldag in schoolomgevingen het werftransport 

rond de scholen te bannen. 

Daarom volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde geeft een duidelijk signaal inzake verkeersveiligheid en stelt in samenspraak met de 

Bouwunie, Confederatie Bouw en andere mogelijke partners een Charter Werftransport op.  

In dat Charter worden duidelijke afspraken gemaakt om in het kader van verkeersveiligheid geen 

werftransport toe te laten in de omgeving van scholen tijdens de begin- en einduren van de scholen. Er 

worden eveneens engagementen afgesproken oa. om het zware werftransport zoveel mogelijk via het 

hoger wegennet te laten verlopen, om de werfroutes proper te houden en om de lading af te dekken bij 

mogelijke stofhinder. 

Stad Oudenaarde verbindt er zich toe om bij toekomstige publieke bouw- en wegenwerken het charter 

mee te nemen bij de lastvoorwaarden. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
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De vergadering wordt geheven om 22u25. 

 

Goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2016. 

 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


