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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 28 NOVEMBER 2016 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove,
Richard Eeckhaut: 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,
Bruno Van Waeyenberghe, Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut,
Hilde De Smet, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Tim Vanderhaegen,
Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Peter Dossche: schepen
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring kerkenbeleidsplan.

Raadslid Maarten Blondeel vervoegt de zitting om 19u11.
Raadslid Elisabeth Meuleman dient namens de Groen-fractie volgend amendement in: toevoegen van een
art. 6 aan het besluit: “Alle aanvragen voor en evaluatie van activiteiten worden jaarlijks door de
bevoegde raadscommissie besproken”.
Schepen Richard Eeckhaut stelt namens het schepencollege voor volgende overweging aan het
raadsbesluit toe te voegen: “Overwegende dat het kerkenbeleidsplan na een evaluatie tijdens een
gemeenteraadscommissie zal besproken worden”.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden een globaal kerkenbeleidsplan voor de
stad dienen op te maken, dat een kerkenbeleidsplan een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidies
inzake onroerend erfgoed en voor gebouwen van de eredienst;
Overwegende dat van alle kerken in Oudenaarde een inventaris werd gemaakt met duiding van het
gebouw, cultuurhistorische waarde en het actuele gebruik;
Overwegende dat er met de lokale kerkelijke overheid en met de diverse kerkfabrieken werd overlegd bij
de totstandkoming van dit kerkenplan;
Overwegende dat de lokale kerkelijke overheid en het Centraal Kerkbestuur (CKB) over dit ontwerp van
kerkenbeleidsplan overlegd hebben;
Overwegende het voorstel van het CKB;
Overwegende de oproep van het projectbureau herbestemming kerken van juni ’16, dat in akkoord met de
desbetreffende kerkfabriek en het CKB, op deze oproep werd ingetekend voor de Sint-Jozefskerk, dat dit
dossier werd weerhouden door het projectbureau;
Overwegende dat het kerkenbeleidsplan na een evaluatie tijdens een raadscommissie zal besproken
worden;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Art.1. De inventaris van de kerken wordt goedgekeurd. De hoofdkerken die openblijven voor de eredienst
zijn Sint-Walburga Oudenaarde en de kerken van Eine en Ename. De annexkerken voor de eredienst zijn
Bevere en Leupegem.
Art.2. Voor Sint-Jozef Oudenaarde wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Voor Pamelekerk wordt
een overleg opgestart met het CKB om de bestemming vast te leggen.
Art.3. De kerk van Edelare wordt onttrokken aan de eredienst.
Art.4. De kapel van Kerselare blijft open voor de eredienst.
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Art.5. De kerken van Mullem, Heurne, Welden, Mater, Nederename, Volkegem en Melden blijven open
voor occasionele erediensten. Nevenactiviteiten kunnen in deze kerken doorgaan. Op het eind van ieder
jaar wordt met het CKB hierover een evaluatie gemaakt.
2.

I.VL.A. Uitnodiging en agenda voor de 2de buitengewone algemene vergadering op 21
december 2016 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen;
Gelet op de aangetekende brief van 28 oktober 2016 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het
beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de 2de
buitengewone algemene vergadering op woensdag 21 december 2016 met volgende agenda:
1. Beleidsplan I.Vl.A. 2017
2. Begroting I.Vl.A. 2017
3. Varia
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij
gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken
waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de 2de buitengewone
algemene vergadering van I.Vl.A. op woensdag 21 december 2016.
Artikel 2. De Heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700
Oudenaarde werd tot het einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
Artikel 3. De Heer Lieven Cnudde, schepen, wonende Heurnestraat 161 te 9700 Oudenaarde werd tot het
einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de 2de buitengewone algemene vergadering van
I.Vl.A. op woensdag 21 december 2016 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 5.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en geeft er ook kennis van aan de Intergemeentelijke vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, Meersbloem Melden 46A in 9700 Oudenaarde.
Stemden voor: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
Onthielden zich: 3: SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
3.

FIGGA. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 9 december
2016 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat de stad met aangetekende brief van 18 oktober 2016 wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 9 december 2016 met als
agenda:
1.
Strategie voor het boekjaar 2017.
2.
Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting.
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3.
Statutaire benoemingen en mededelingen.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun
vertegenwoordigers voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging
bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De Heer Wim Merchie, raadslid, wonende Gentstraat 156 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
FIGGA op vrijdag 9 december 2016;
Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van FIGGA op vrijdag 9 december 2016.
Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december
2016 goed en geeft de vertegenwoordiger van de stad de opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft hiervan kennis aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, p/A Intermixt, Ravensteingalerij 4
bus 2 te 1000 Brussel.
4.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 21 december 2016
en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 26 oktober 2016 wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van IMWV op woensdag 21
december 2016 met als agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2017.
2. Aanstelling bedrijfsrevisor.
3. Benoemingen.
4. Mededelingen.
5. Varia.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de
gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald
worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van IMWV;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Stelt het mandaat vast van de Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 4
te 9700 Oudenaarde als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 21 december 2016.
Artikel 2. Stelt het mandaat vast van Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat
128 te 9700 Oudenaarde als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 21 december 2016.
Artikel 3. Keurt de agenda en de toelichting van de bijzondere algemene vergadering op 21 december
2016 goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde de opdracht de voorstellen op deze
jaarvergadering goed te keuren.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van de intercommunale IMWV, p/a TMVW, Stropkaai 14 te
9000 Gent.

181

5.

Verslag interne controle.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 september 2015 waarbij het kader voor het interne
controlesysteem wordt goedgekeurd;
Gelet op het verslag dd. 14 november 2016 van de stadssecretaris omtrent het interne controlesysteem;
Gelet op de artikels 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Neemt kennis van het rapport interne controle dd. 14 november 2016 van de stadssecretaris.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
6.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; zone
parkeerverbod in het centrum, afschaffing parkeerplaats voor personen met een handicap
t.h.v. Vontstraat 9, parkeerplaats voor personen met een handicap in Lappersfort,
voorrangsregeling Stationsplein, parkeerplaats 15 min t.h.v. Nederenamestraat 8.

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;
Gelet op de projectdefinitie heraanleg Markt;
Overwegende dat het ontwerp van de Markt op het centrale gedeelte voorziet in een gedeelte waar mag
geparkeerd worden en een plein waar niet mag geparkeerd worden;
Overwegende de noodzaak tot een sluitende reglementering zodat foutief geparkeerde voertuigen kunnen
geverbaliseerd worden en de autovrije pleinen vrij blijven van geparkeerde voertuigen;
Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een voorrangsregeling bij de gewijzigde verkeerssituatie
op het Stationsplein;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
BESLUIT: met 23 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1: Artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 november 2014 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Vontstraat 9).
Artikel 2: In Lappersfort, ter hoogte van het huisnummer 6, wordt een parkeerplaats voor personen met
een handicap voorzien. Dit wordt aangeduid met bord E9a met onderbord mindervalide.
Artikel 3: Op het Stationsplein, t.h.v. huisnummer 103, moet het verkeer dat van de parking komt
voorrang verlenen aan het verkeer dat van de bus perrons komt. Dit wordt aangeduid met borden B1 en
B15c.
Artikel 4: In de Nederenamestraat t.h.v. nr. 8 wordt een parkeerplaats voor kort parkeren voorzien (max.
15 min.). Dit wordt aangeduid door de verkeerstekens E9 met onderbord type VIIc “15 minuten” en
onderbord type Xc 5m (opgaande pijl).
Artikel 5: In de omgeving van de Markt wordt een zone afgebakend waar een parkeerverbod geldt. De
zone wordt begrensd door:
 De spoorwegbrug over de Minderbroederstraat
 Droesbekeplein t.h.v. nr. 13
 Ronde van Vlaanderenplein
 Voorburg t.h.v. de bibliotheek
 Kruispunt Markt x Broodstraat
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 Kruispunt Markt x Einestraat
 Kruispunt Markt x Nederstraat
 Kruispunt Markt x Hoogstraat
Deze zone wordt aangeduid door de zoneborden ZE1 en ZE1/.
Artikel 6: In de zone bedoeld in artikel 5 worden volgende plaatsen aangeduid waar wel mag geparkeerd
worden:
 De parking op de zuidzijde van het middenplein van de Markt. Dit wordt aangeduid met de
verkeersborden ZE9b en ZE9b/.
 De parking voor het politiegebouw. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden ZE9b en ZE9b/.
 De parkeerstroken/laad- en losstroken aan west- en oostzijde van de Markt. Dit wordt aangeduid
met de verkeersborden E9b en onderborden type Xc en type Ti V met opschrift “uitgezonderd
ma. di. wo. vrij. 6u30 – 10u, do. 4u – 13u30”
 De parkeergelegenheid voor motoren op de stoep t.h.v. de St. Walburgakerk. Dit wordt aangeduid
met het verkeersbord E9i en onderbord type Xc.
 Het pleintje in de Sint-Walburgastraat t.h.v. de huisnummers 9 tot 15.
Artikel 7: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.
Stemden voor: 23: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
7.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het vaststellen van de prestaties van de
leraren voor het schooljaar 2016-2017.

De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;
Gelet op de onderwijsdecreten ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds
Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de
desbetreffende ministeriële omzendbrieven;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29.04.1992 betreffende de verdeling van betrekkingen,
de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en
de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële
omzendbrieven terzake;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen;
Gelet op het advies van het Overlegcomité dd. 14.11.2016;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie dd. 17.10.2016;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans worden voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
Artikel 2: De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
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Artikel 3: Ze zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
8.

Besteding lesurenpakket KABK 2016 2017

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31 juli 1990, inzonderheid titel V - deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 27 juni 1990;
Gelet op het advies van het Overlegcomité 17.10.2016;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie 10.10.2016;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
worden voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld zoals voorzien in bijlage geviseerd ontwerp.
Artikel 2: Deze zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3: Zij zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddenbarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
9.

Groot onderhoud van buurtwegen ( 3 jaar) - 1e dienstjaar 2017- bestek nr. w23512016.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het noodzakelijk is dat jaarlijks groot onderhoud aan buurtwegen wordt uitgevoerd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “groot onderhoud van buurtwegen ( 3 jaar) - 1ste
dienstjaar 2017” een bestek met nr. W23512016 werd opgesteld door ing. Karolien Gabriel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 195.520,00 EUR excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( wegeniswerken - niet btw recupereerbare werken) en
GBB-I-BIA 0310-00/2280007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken);
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. W23512016 en de raming voor de opdracht
“Groot onderhoud van buurtwegen ( 3 jaar) - 1ste dienstjaar 2017”, opgesteld door ing. Karolien Gabriel.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 195.520,00 EUR excl. btw.
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( wegeniswerken - niet btw recupereerbare werken) en
GBB-I-BIA 0310-00/2280007( rioleringswerken – btw recupereerbare werken).
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. Openbare verkoop van een perceel grond in de Hamstraat. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het perceel gelegen Hamstraat 3e afdeling Nederename, sectie A, deel van nr. 623/02
met een oppervlakte van 767,18 m² in het jaar 2013 verkocht is;
Overwegende dat de stad nog eigenaar is van het restperceel van het bovengenoemd nr. 623/02 ( huidig
nr. 623A 02) met een oppervlakte van 110,97 m²;
Overwegende dat dit restperceel voor de stad geen functie heeft;
Overwegende dat een openbare verkoping aangewezen is ;
Overwegende dat deze ontvangst zal gebruikt worden voor investeringsuitgaven ;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door de Ontvanger van Registratie te Oudenaarde;
Gelet op het opmetingsplan dd° 02 januari 2013 opgemaakt door bvba Topomar te Brakel meer bepaald
lot B (blauw);
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Over te gaan tot de openbare verkoop van het perceel stadseigendom gelegen Hamstraat ten
kadaster 3e afdeling Nederename, sectie A, nr. 623A 02, met een oppervlakte van 110,97 m².
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het
dossier.
11. De La Kethulleplein - Bagettestraat : ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet.
Goedkeuren van de raming en de gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat de verouderde verlichting t.h.v. De La Kethulleplein-Bagettestraat aan vervanging toe
is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “De La Kethulleplein-Bagettestraat: ondergronds brengen
van het openbaar verlichtingsnet” een bestek met nr. 293443 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.756,64 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 2016 op
budgetcode GBB-I – BIA 0670-00 2289007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
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 en de raming voor de opdracht “De La
Kethulleplein - Bagettestraat : ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet”. De raming
bedraagt 22.756,64 EUR (excl. btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 op budgetcode GBBI – BIA 0670-00 2289007.
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12. Gevaertsdreef - Devosstraat - Hofstraat : aanpassen openbare verlichting. Goedkeuren van de
raming en de gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de verouderde verlichting t.h.v. Gevaertsdreef, Devosstraat en Hofstraat aan
vervanging toe is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gevaertsdreef-Devosstraat-Hofstraat : aanpassen
openbare verlichting” een bestek met nr. 293462 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.664,64 EUR excl. btw of
10.484,22 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2016 op
budgetcode 0670-00 2289007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
(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. openbare verlichting en de raming voor de
opdracht “Gevaertsdreef-Devosstraat-Hofstraat : aanpassen openbare verlichting”. De raming bedraagt
8.664,64 EUR excl. btw of 10.484,22 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 op budgetcode 067000 2289007.
13. Stedelijke sporthal Rodelos: Renovatie en uitbreiding.
Lot 1: ruwbouwwerken,
buitenschrijnwerk, stabiliteit - bestek nr W23642016. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: Renovatie en uitbreiding.
Lot 1: ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk, stabiliteit” een bestek met nr. W23642016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op :
deel A : ruwbouwwerken en buitenschrijnwerk – 1.430.338,14 EUR excl. btw of 1.730.709,15 EUR incl.
21% btw
deel B : stabiliteit – 503.363,35 EUR excl. btw of 609.069,65 EUR incl. 21% btw
totaal 1.933.701,49 EUR excl. btw of 2.339.788,80 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR);
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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23642016 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: Renovatie en uitbreiding. Lot 1: ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk,
stabiliteit”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt : deel A :
ruwbouwwerken en buitenschrijnwerk – 1.430.338,14 EUR excl. btw of 1.730.709,15 EUR incl. 21% btw
deel B : stabiliteit – 503.363,35 EUR excl. btw of 609.069,65 EUR incl. 21% btw
totaal 1.933.701,49 EUR excl. btw of 2.339.788,80 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 EN 2018, op
budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR).
Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
14. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 2: HVAC en sanitair - bestek nr
W23652016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Lot 2: HVAC en sanitair” een bestek met nr. W23652016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op :
deel A : HVAC – 379.508,82 EUR excl. btw of 459.205,67 EUR incl. 21% btw
deel B : sanitair – 204.655,00 EUR excl. btw of 247.644,65 EUR incl. 21% btw
totaal 584.163,82 EUR excl. btw of 706.850,32 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23652016 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 2: HVAC en sanitair”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt :
deel A : HVAC – 379.508,82 EUR excl. btw of 459.205,67 EUR incl. 21% btw
deel B : sanitair – 204.655,00 EUR excl. btw of 247.644,65 EUR incl. 21% btw
totaal 584.163,82 EUR excl. btw of 706.850,32 EUR incl. 21% btw.
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, op
budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR).
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
15. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 3: elektriciteit - bestek nr
W23662016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Lot 3: elektriciteit” een bestek met nr. W23662016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 308.517,00 EUR excl. btw of
373.305,57 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23662016 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 3: elektriciteit”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 308.517,00 EUR excl. btw of 373.305,57 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, op
budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR).
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
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16. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 4: lift - bestek nr W23672016.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Lot 4: lift” een bestek met nr. W23672016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.500,00 EUR excl. btw of
29.645,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23672016 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 4: lift”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 24.500,00 EUR excl. btw of 29.645,00 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het investeringsbudget van 2017 en 2018, op
budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR).
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
17. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 5: binnenafwerking - bestek nr
W23682016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Lot 5: binnenafwerking” een bestek met nr. W23682016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 809.804,08 EUR excl. btw of
979.862,94 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR);
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;
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23682016 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 5: binnenafwerking”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 809.804,08 EUR excl. btw of 979.862,94 EUR incl.
21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, op
budgetcode 0740-03 2210007 (GBB-I-SPOR).
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
18. Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping - bestek nr
W23592016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting
gelijkvloers / 1ste verdieping” een bestek met nr. W23592016 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 532.913,20 EUR excl. btw of
644.824,97 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016 en 2017,
op budgetcode 0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1);
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, § 2, 1° d
(limiet van 600.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2 §1 3°;
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. W23592016 en de raming voor de opdracht
“Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
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van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 532.913,20 EUR excl. btw of 644.824,97 EUR incl.
21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en 2017, op
budgetcode 0119-06 2210007 (actie AC-1.2.1).
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 MILIEU
19. Het renteloos maken van de Vlaamse Energielening voor de inwoners van Oudenaarde
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het Duurzaam
Energieactieplan (of klimaatplan) voor Oudenaarde;
Overwegende dat in het klimaatplan acties zijn opgenomen om de energetische renovatie van bestaande
woningen of het maximaliseren van de energie-efficiëntie in nieuwbouwwoningen te stimuleren;
Gelet op de Vlaamse energielening, die burgers kunnen aanvragen om energiebesparende werken in of
aan hun woning te financieren;
Gelet op het feit dat SOLVA in onder meer Oudenaarde optreedt als Lokale Entiteit die het verstrekken
van de energielening organiseert;
Overwegende dat de intrest van de energielening in principe 2% bedraagt, behalve voor bepaalde
(kwetsbare) doelgroepen voor wie de lening renteloos is;
Overwegende dat door het wegwerken van de drempel van 2% intrest op de Vlaamse energielening, deze
aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de burger waardoor het aantal energiebesparende investeringen
kan toenemen;
Gelet op het voorstel van SOLVA om de Vlaamse energielening renteloos te maken voor elke burger
door het invoeren van een derde betalerssysteem waarbij de stad de volledige rentelast van de
energieleningen voor investeringen in particuliere woningen in Oudenaarde op zich neemt;
Overwegende dat de over te nemen rentelast door de stad op €1.500 per jaar wordt geraamd;
Overwegende dat dit bedrag werd voorzien in het budget 2017;
Gelet op het principieel akkoord van het College van Burgemeester en Schepen dd. 10/10/2016;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De Stad neem de rentelast over van de Vlaamse energieleningen aangegaan voor het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen in particuliere woningen op het grondgebied;
Artikel 2. Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2017.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
20. Erediensten. Budget boekjaar 2017 van alle kerkfabrieken
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
Overwegende dat de budgetten 2017 gecoördineerd ingediend werden door het Centraal Kerkbestuur bij
de Stad Oudenaarde op 17 oktober 2016;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zicht dient uit te spreken over het budget
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de
gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van het budet 2017 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 15 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 7 juni 2016
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 17 juni 2016
- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 16 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2016
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- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 29 juni 2016
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 14 juni 2016
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 9 oktober 2016
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 27 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 6 juni 2016;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan het budget 2017 van
bovengenoemde kerkfabrieken, behalve aan het budget 2017 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw
Geboorte Pamele en Sint-Eligius Eine waar geen advies werd bijgevoegd;
Overwegende dat de exploitatietoelagen, opgenomen in het budget 2017 van hogergenoemde
kerkfabrieken, binnen de grenzen blijven van de totale toegekende enveloppe van 315.000,00 euro zoals
opgenomen in de afsprakennota;
Overwegende dat de investeringstoelage, opgenomen in het budget 2017 van de kerkfabriek SintWalburga binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van
hogergenoemde kerkfabriek;
Overwegende dat de investeringstoelagen, opgenomen in het budget 2017 van de kerkfabrieken SintLaurentius Ename, Sint-Vedastus Nederename en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele niet binnen de
grenzen blijven van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van hogergenoemde
kerkfabrieken;
Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 15 september 2016 aangaande de
ingediende budgetten 2017;
Gelet op de nota aan het schepencollege dd. 28 oktober 2016;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 15 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 7 juni 2016
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 17 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 16 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 29 juni 2016
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 14 juni 2016
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 27 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 6 juni 2016.
- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 9 oktober 2016
houdende goedkeuring van het budget 2017 met betrekking tot de exploitatietoelagen.
Artikel 2: De totale toegekende enveloppe exploitatietoelagen ten bedrage van 315.000,00 euro zal
worden opgenomen in het budget 2017 van de stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. De
exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2017 van de verschillende kerkfabrieken worden hen
uitbetaald volgens lijst in bijlage.
Artikel 3:
- De Gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde houdende
goedkeuring van het budget 2017 met betrekking tot de investeringstoelagen.
- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraden Sint-Laurentius Oudenaarde
(Ename), Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele)
houdende goedkeuring van het budget 2017 met betrekking tot de investeringstoelagen.
De investeringstoelagen volgens lijst in bijlage worden opgenomen in het budget 2017 van de stad onder
jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2017 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
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-

het Centraal Kerkbestuur
de verschillende kerkfabrieken
het representatief orgaan
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

21. Erediensten. Gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga en SintAmandus Oudenaarde (Leupegem)
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 13 tot en met 15;
Overwegende dat de kerkfabrieken Sint-Walburga en Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) een
gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 hebben ingediend via het Centraal Kerkbestuur, ontvangen dd. 17
oktober 2016;
Gelet op de beslissingen van de kerkraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 :
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 27 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 16 juni 2016;
Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 van de kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de dag
na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van een
termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan de verschillende
meerjarenplanwijzigingen 2014-2019;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga de verhoging noteert
van de exploitatietoelage opgenomen in de budgetwijziging boekjaar 2016;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde
(Leupegem) de verhoging noteert van de exploitatietoelage opgenomen in het budget 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de gewijzigde
meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden;
Overwegende dat de ingediende gewijzigde meerjarenplannen 2014-2019 geen invloed hebben op het
meerjarenplan 2014-2019 van de stad aangezien de totale toegekende enveloppe exploitatietoelagen niet
wordt overschreden;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 28 oktober 2016 aangaande de wijzigingen meerjarenplan
2014-2019, budgetwijzigingen 2016 en budgetten 2017;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van :
- de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 27 juni 2016
- de kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 16 juni 2016
houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 volgens lijsten in bijlage.
Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- voornoemde kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
22. Erediensten. Budgetwijzigingen boekjaar 2016 van verschillende kerkfabrieken (10)
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
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Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de
budgetwijziging binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de
budgetwijziging bij de gemeenteoverheid;
Overwegende dat de budgetwijzigingen boekjaar 2016 gecoördineerd ingediend werden door het Centraal
Kerkbestuur bij de Stad Oudenaarde op 17 oktober 2016;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging
boekjaar 2016 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 15 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 7 juni 2016
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 17 juni 2016
- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 18 mei 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 14 juni 2016
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 september 2016
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 27 juni 2016;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan de
budgetwijzigingen boekjaar 2016 van bovengenoemde kerkfabrieken, behalve aan de budgetwijziging
boekjaar 2016 van de kerkfabrieken Sint-Eligius (Oudenaarde) Eine, Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
(Oudenaarde) Pamele en Sint-Walburga Oudenaarde waar geen advies werd bijgevoegd;
Overwegende dat de budgetwijzigingen boekjaar 2016 van de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden
Oudenaarde (Bevere), Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare), Sint-Jozef geen invloed hebben op het budget
van de stad;
Overwegende dat de exploitatietoelagen opgenomen in de budgetwijzigingen boekjaar 2016 van de
kerkfabrieken Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) en Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) verlagen ten
opzichte van de exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2016 van deze kerkfabrieken;
Overwegende dat de verhoogde exploitatietoelage 2016 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-VrouwGeboorte Oudenaarde (Pamele) en Sint-Walburga (Oudenaarde) geen invloed heeft op het budget 2016
van de stad aangezien de totale toegekende enveloppe exploitatietoelagen van 315.000,00 euro niet wordt
overschreden;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen met betrekking tot de exploitatietoelagen, opgenomen in de
budgetwijziging boekjaar 2016 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden en binnen de toelagen
blijven opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de investeringstoelagen, opgenomen in de budgetwijziging boekjaar 2016 van de
kerkfabrieken Sint-Eligius Oudenaarde (Eine), Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename), Sint-Vedastus
Oudenaarde (Nederename) en Sint-Walburga Oudenaarde niet binnen de grenzen blijven van de bedragen
opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van hogergenoemde kerkfabrieken;
Overwegende dat voor de bijkomende investeringstoelage van de kerkfabriek Sint-Walburga nog geen
dossier werd ingediend bij de stad en dat er een overeenkomst is dat er geen budgetten worden voorzien
zonder ingediend dossier;
Gelet op de nota aan het schepencollege dd. 28 oktober 2016;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 14 november 2016 waarbij
het dossier met betrekking tot het dichten van de lekken in de dakgoten gunstig werd geadviseerd wegens
hoogdringendheid;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1:
1° De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 15 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 7 juni 2016
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 20 juni 2016
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 14 juni 2016,
houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2016.
2° De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 17 juni 2016
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- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 22 juni 2016
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 9 oktober 2016,
houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2016.
3° De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde
dd. 27 juni 2016 houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2016 met betrekking tot de
exploitatietoelagen. De bijkomende investeringstoelage opgenomen in de budgetwijziging, boekjaar 2016
van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde wordt niet opgenomen in het budget 2016 van de stad
Oudenaarde wegens nog geen ingediend dossier.
Artikel 2: In het budget 2016 van de stad Oudenaarde is de totale toegekende enveloppe
exploitatietoelagen voorzien onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000.
Een bijkomende exploitatietoelage 2016 zal uitbetaald worden aan :
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) ten bedrage van 10.968,25
euro
- de kerkfabriek Sint-Walburga ten bedrage van 9.985,00 euro.
Aan de kerkfabrieken Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) en Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) wordt
de teveel betaalde exploitatietoelage 2016 teruggevraagd, respectievelijk 552,06 euro en 1.010,00 euro.
Artikel 3: De investeringstoelagen volgens lijst in bijlage zijn voorzien in het budget 2016 van de stad
onder jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2016 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ
23. Auroraziekenhuis AV . Budgetwijziging 1-2016. Kennisname.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2015 waarbij meerjarenplanaanpassing 2
2014-2019 van het Auroraziekenhuis A.V. werd goedgekeurd en van het budget 2016 van het
Auroraziekenhuis A.V. werd kennis genomen;
Gelet op de budgetwijziging 1-2016 van het Auroraziekenhuis A.V. die op 4 november 2016 aan de stad
werd overgemaakt;
Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 14 november 2016 betreffende budgetwijziging
1-2016 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de beslissing van de Algemene vergadering van het Auroraziekenhuis van 14 november 2016
houdende goedkeuring van de budgetwijziging 1-2016 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de overeenkomst d.d. 26 april 2010, tussen het Auroraziekenhuis AV, het Algemeen Ziekenhuis
Oudenaarde en Stad Oudenaarde aangaande de beperking van het bedrag ten laste van het stadsbestuur
inzake de langdurig zieke personeelsleden van Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat deze overeenkomst voorziet in een indexatie van de tussenkomst van de stad aan het
Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat in budgetwijziging 1-2016 van het Auroraziekenhuis AV de geïndexeerde tussenkomst
van de stad aan het Auroraziekenhuis AV ongewijzigd is en 179.814,00 euro bedraagt;
Gelet op artikels 148, 150, 218, 254 en 270 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 voorgelegde budgetwijziging 1-2016 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis
genomen.
Artikel 2. Budgetwijziging 1-2016 van het Auroraziekenhuis AV voorziet in een geïndexeerde
tussenkomst van de stad ten bedrage van 179.814,00 euro voor 2016.
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24. OCMW. Budgetwijziging 2-2016. 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 de kennisname door de Gemeenteraad dd. 26 september 2016 van budgetwijziging 1-2016 van
het OCMW;
Gelet op het schrijven van het OCMW waarbij de budgetwijziging 2-2016 van het OCMW werd
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen op 4 november 2016;
Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 14 november 2016 met betrekking tot de
budgetwijziging 2-2016 van het OCMW;
Gelet op het proces-verbaal van de OCMW-Raad van 14 november 2016 waarbij budgetwijziging 2-2016
vastgesteld werd;
Gelet op de ingediende budgetwijziging 2-2016 van het OCMW waarin het resultaat van jaarrekening
2015 verwerkt is;
Overwegende dat in budgetwijziging 1-2016 van het OCMW een foutief resultaat van jaarrekening 2015
opgenomen werd en dit nu gecorrigeerd werd in budgetwijziging 2-2016;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2016 ongewijzigd blijft op
4.788.675,48 euro;
Overwegende dat bovengenoemde budgetwijziging 2-2016 past binnen het aangepast meerjarenplan 3
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 2-2016 van het OCMW wordt kennis genomen.
Artikel 2. Budgetwijziging 2-2016 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
25. Belasting op stand- en plaatsrechten op markten
De Gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 waarbij de belasting op stand- en
plaatsrechten werd geheven;
Gelet op het feit dat, naar aanleiding van de heraanleg van de Markt, de markt op donderdag wordt
verplaatst naar de Bekstraat, Parkstraat en Simon De Paepestraat;
Gelet op het feit dat bij verplaatste markten, in het verleden naar aanleiding van kermissen en
kerstmarkten, de marktkramers vaststelden dat er veel minder klanten komen en hun omzet bijgevolg
daalt;
Gelet op de nota hieromtrent aan het College van Burgemeester en Schepenen dd. 24 oktober 2016;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43 §2, 15°;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Naar aanleiding van de verplaatste markt op donderdag naar de Bekstraat, Parkstraat en Simon
De Paepestraat wordt artikel 2.1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 gewijzigd als
volgt :
Voor aanslagjaar 2017 worden de tarieven op stand- en plaatsrechten voor de markt op donderdag
gehalveerd. De tarieven (aanslagjaar 2017) worden bepaald als volgt :
Art. 2.1. : voor de markt op donderdag :
1. Voor ingesloten kramen :
per dag : 1,38 EUR per lopende meter met een minimum van 5,00 EUR
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per semester : 26,00 EUR per lopende meter
per jaar : 40,50 EUR per lopende meter
2. Voor hoekkramen :
per dag : 1,75 EUR per lopende meter met een minimum van 5,00 EUR
per semester : 33,50 EUR per lopende meter
per jaar : 56,00 EUR per lopende meter
3. In het kader van de publiciteitsactie zal aan de “risico’s” (vergoedingen vastgesteld per dag) een extra
bijdrage van 1,50 EUR aangerekend worden op de te betalen standplaatsvergoeding.
4. Voor het parkeren van voertuigen achter en tussen de kramen : 12,50 EUR per marktdag per auto
De standplaatsen worden verhuurd voor een termijn van 1 jaar, betaalbaar per jaar of per zes maanden.
Artikel 2. De overige bepalingen van de gemeenteraadsbelissing dd. 25 november 2013 blijven
ongewijzigd in voege.
Artikel 3. Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen.
26. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de stad van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde
de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en
van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken
moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er
daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 94 met betrekking tot de invordering van gemeentelijke niet-fiscale
schuldvorderingen;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 43, §2, 15°:
Besluit: eenparig
Artikel 1: Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijke openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van
de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- Alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten …) dienstig
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties
kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad of indien het werken zijn die
uitgevoerd worden op verzoek van de stad.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december
2019.
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Artikel 2: Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende
sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in
voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e)
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3: Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen.
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m³, wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als
haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het
grondgebied van de stad.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij
vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de
stad.
Artikel 4: Inning.
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5: Definitief karakter.
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als
definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het
algemeen toezicht.
27. Auroraziekenhuis AV. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019. Kennisname. Budget 2017.
Kennisname.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2015 waarbij meerjarenplanaanpassing 2
2014-2019 van het Auroraziekenhuis A.V. werd goedgekeurd en van het budget 2016 van het
Auroraziekenhuis A.V. werd kennis genomen;
Gelet op de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 van het Auroraziekenhuis A.V. die
op 4 november 2016 aan de stad werden overgemaakt;
Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 14 november 2016 betreffende de
meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 van het Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de beslissing van de Algemene vergadering van het Auroraziekenhuis van 14 november 2016
houdende goedkeuring van meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 van het
Auroraziekenhuis AV;
Gelet op de overeenkomst d.d. 26 april 2010, tussen het Auroraziekenhuis AV, het Algemeen Ziekenhuis
Oudenaarde en Stad Oudenaarde aangaande de beperking van het bedrag ten laste van het stadsbestuur
inzake de langdurig zieke personeelsleden van Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat deze overeenkomst voorziet in een indexatie van de tussenkomst van de stad aan het
Auroraziekenhuis AV;
Overwegende dat in meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en in het budget 2017 van het
Auroraziekenhuis de geïndexeerde tussenkomsten van de stad aan het Auroraziekenhuis AV opgenomen
zijn;
Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het Auroraziekenhuis voorziet in een
tussenkomst van de stad ten bedrage van 275.000,00 euro in 2018 en 315.000,00 euro in 2019 in de
responsabiliseringsbijdrage van het Auroraziekenhuis;
Gelet op artikels 148, 150, 218, 254 en 270 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 voorgelegde meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het Auroraziekenhuis AV wordt
kennis genomen.
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Artikel 2. Van voorgelegd budget 2017 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis genomen.
Artikel 3. Budget 2017 en meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het Auroraziekenhuis AV voorzien
in een geïndexeerde tussenkomst van de stad ten bedrage van:
2015
€ 205.100,00

2016
€ 179.814,00

2017
€ 148.908,00

2018
€ 137.669,00

2019
€ 103.955,00

Artikel 4. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het Auroraziekenhuis voorziet in een tussenkomst
van de stad ten bedrage van 275.000,00 euro in 2018 en 315.000,00 euro in 2019 in de
responsabiliseringsbijdrage van het Auroraziekenhuis.
28. OCMW. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019. Kennisname. Budget 2017. 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 2016 betreffende de goedkeuring van de
meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en de kennisname van het budget 2016 van het OCMW;
Gelet op het schrijven van het OCMW waarbij de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget
2017 van het OCMW werden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen op 4
november 2016;
Gelet op de gunstige adviezen van het Schepencollege d.d. 14 november 2016 met betrekking tot
meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 van het OCMW;
Gelet op het proces-verbaal van de OCMW-Raad van 14 november 2016 waarbij
meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 respectievelijk goedgekeurd en vastgesteld
werden;
Gelet op de ingediende meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 waarbij het totaal aan gemeentelijke
bijdragen over de periode 2014-2019 ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019, meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 en meerjarenplanaanpassing 2 20142019 van het OCMW, maar dat er enkel een herverdeling is;
Overwegende dat de strategische nota inhoudelijk niet gewijzigd is;
Gelet op het ingediende voorstel van budget 2017 van het OCMW, dat bestaat uit een beleidsnota, een
financiële nota en een toelichting;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2017 bepaald wordt op 4.626.709,59
euro;
Overwegende dat het budget 2017 past binnen bovengenoemde meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019;
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 meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het OCMW wordt kennis
genomen.
Artikel 2 . Van voorgelegd budget 2017 van het OCMW wordt kennis genomen.
Artikel 3 . Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en budget 2017 van het OCMW voorzien in een
gemeentelijke bijdrage van:
- 2014: 5.086.189,40 euro
- 2015: 5.240.473,67 euro
- 2016: 4.788.675,48 euro
- 2017: 4.626.709,59 euro
- 2018: 4.594.662,93 euro
- 2019: 5.443.934,67 euro
Artikel 5: Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de heer Voorzitter van het OCMW
- mevrouw de Financieel Beheerder van de Stad
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
29. Uitbetaling subsidies sociale zaken
De gemeenteraad,
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Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een
toelage voor het jaar 2016;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2016 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de
verplichtingen opgelegd door deze wet;
Gelet op de nota college dd 7/11/16;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer GBB-SOC/090901/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor
betaalbaarstelling.
SECRETARIAAT - NOTULEN
30. Goedkeuring notulen
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 24 oktober 2016 goedgekeurd.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
Raadslid Katrien De Temmerman verlaat de zitting om 20u55.
1.
1.1

Raadslid Wim Merchie
Vraag 1: Herkenbare indeling parking De Ham

De parking De Ham is de voorbije jaren uitgebouwd tot een mooi aangelegde en veel gebruikte
parkeerzone op wandelafstand van het stadscentrum.
De parking bestaat uit 9 parkeerzones met elk een aparte uitweg op de ontsluitingsweg.
De grootte van de parking zorgt ervoor dat een aantal gebruikers wat moeite hebben bij het terugvinden
van de wagen, zoals dit ook in grotere parkeergarages in andere steden het geval is.
Deze zorg werd reeds vroeger op een commissievergadering besproken en vormt ook het onderwerp van
een advies van de gezinsraad.
Het probleem kan op een eenvoudige manier opgelost worden door een aparte visuele aanduiding van de
9 parkeerzones. Dit kan met een letter of cijfer, maar een meer creatieve oplossing is misschien
aangewezen.
De gezinsraad deed enkele suggesties: Oudenaardse figuren of symbolen, deelgemeenten, brouwerijen of
biersoorten, enz. Gezien de nabijheid van het Centrum Ronde Van Vlaanderen en het veelvuldig gebruik
van deze parking door wielertoeristen kunnen bijvoorbeeld ook Rondewinnaars een thema zijn. Ik smijt
het in de groep…
Vragen:
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1. Kan het stadbestuur ingaan op het advies van de gezinsraad om een herkenbare indeling aan te
brengen op de parking De Ham?
2. Welke procedure moet hiervoor doorlopen worden?
3. Binnen welke termijn kan een oplossing op het terrein zelf zichtbaar zijn?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
2.
2.1

Raadslid Els Bostyn
Vraag 1: Volgen van opleidingen.

Toelichting:
Het takenpakket van een personeelslid van het stadsbestuur is behoorlijk divers. Om dit correct te kunnen
uitvoeren, is oog voor permanente vorming nodig: nieuwe methodes dienen zich aan, een softwarepakket
krijgt een upgrade, nieuw materiaal (machine) wordt in gebruik genomen, etc…
Kortom: elke medewerker moet op regelmatige basis de kans krijgen om opleiding te volgen ifv zijn
jobinvulling. Denk maar aan EHBO-cursussen, informatica-opleidingen, werking van nieuwe machinerie,
etc…
Vorig jaar nog gebeurde er bijvoorbeeld een jammerlijk ongeval met een personeelslid dat ernstige
brandwonden opliep. Na dit spijtige voorval drongen collega’s aan op een opleiding over eerste hulp.
Vragen:
1. Werd er reeds ingegaan op de vraag naar het volgen van de EHBO-cursus?
2. Krijgen de medewerkers van het stadsbestuur voldoende de kans om opleidingen te volgen? Op
welke diensten? Hoe worden deze mensen hiertoe gemotiveerd?
3. Wordt er jaarlijks een opleidingsplan gemaakt; bijvoorbeeld bij de jaarlijkse evaluatie? Op welke
manier komt dit tot stand?
4. Op welke manier worden gevolgde vormingen geëvalueerd?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
3.
3.1

Raadslid Roland Van Heddegem
Vraag 1: Oudenaardse begraafplaatsen.

Vorig jaar kregen we in de gemeenteraad van december (14.12.2015) antwoord op een reeks gestelde
vragen in verband met de Oudenaardse begraafplaatsen.
In de burgerkrant van november werd de loftrompet geblazen in verband met de begraafplaatsen in
Oudenaarde. Volgens een rapport van Het Nieuwsblad kreeg Oudenaarde een 10 op 10. Dit riep
verontwaardiging bij heel wat burgers op. Daarom is het nuttig om de antwoorden van de bevoegde
schepen eens na te checken.
Vragen:
1. Oud kerkhof Bevere: is de aangekondigde inventaris klaar? Heeft het College van Burgemeester
en Schepenen al beslist wat er met het kerkhof zal gebeuren?
2. Hoever staat het met de aangekondigde lijst met graven van lokaal historisch belang? Werd er
reeds onderzocht welke graven en/of kerkhoven funerair erfgoed zijn?
3. Slagen de stadsdiensten erin om alle kerkhoven pesticidenvrij te onderhouden?
4. Wanneer zal de aangekondigde toegangspoort voor Meulewal geplaatst worden?
5. Wanneer zullen de overige toegangspoorten (andere begraafplaatsen) geplaatst worden?
6. Is er al een alternatief gevonden voor de neutrale afscheidsruimte? Waarom worden de toiletten
nog steeds niet gebruikt?
De vragen wordt beantwoord door schepen Carine Portois, burgemeester Marnic De Meulemeester en
schepen Guy Hove.
4.
4.1

Raadslid Kristof Meerschaut
Voorstel 1: Verwaarlozing en verkrotting.

Een gebouw of perceel in verwaarloosde toestand heeft een negatieve impact op de belevingswaarde van
een straat. Met een verwaarloosde toestand gaat vaak ook hinder en overlast gepaard (vb. sluikstorten,
duivenproblematiek). In sommige gevallen hebben naburige eigenaars zelfs schade als gevolg van de
verwaarloosde eigendom. Dergelijke situaties moeten vermeden worden. Een inventarisatie van alle
verwaarloosde situaties, gekoppeld aan een belastingreglement, kan al heel wat problemen oplossen. Dit
blijkt ook uit de ervaringen van andere steden die een gelijkaardig initiatief genomen hebben.
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Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om verwaarlozing in te dijken onderneemt Oudenaarde op dit
vlak vooralsnog niks. In haar meerjarenplan kondigde het stadsbestuur nochtans aan initiatieven te willen
nemen tegen leegstand en verkrotting (AC 3.2.1). Een eerder voorstel tot opmaak van een
belastingreglement verwaarlozing werd door de meerderheid weggestemd (Gemeenteraad van
20/10/2014). Men wou wachten op de komst van de huisvestingsambtenaar, zo luidde het. Inmiddels zijn
we meer dan twee jaar later en is de aangekondigde huisvestingsambtenaar actief.
Bovendien worden we vandaag geconfronteerd met een ontwerpdecreet (houdende diverse fiscale
bepalingen) dat voorstelt om de inventarisatie en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen
voortaan op het lokale niveau te leggen. Hoog tijd dus om werk te maken van een belastingreglement
verwaarlozing.
Voorstel:
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996,
artikel 24 tot en met artikel 44bis, laatst gewijzigd bij decreet van 8 juli 2011, hierna genoemd het
Heffingsdecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op Titel III,
hoofdstuk III, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2013 en hoofdstuk IVbis, ingevoegd bij
decreet van 29 maart 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 12 juli 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen;
Overwegende dat verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de
stad voorkomen en bestreden moet worden;
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en/of gebouwen een voorbode is van verloedering van de
woonomgeving met een negatieve impact op de leefbaarheid van de stad en dat dit daarom voorkomen en
bestreden moet worden;
Overwegende de algemene noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en/of
gebouwen te voorkomen en te bestrijden;
Overwegende dat de strijd tegen verwaarloosde woningen en/of gebouwen onder meer een effect zal
hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een inventarislijst ook daadwerkelijk
belast worden;
Overwegende dat de Vlaamse Wooncode de gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale
woonbeleid;
Overwegende dat het de wens is om enerzijds de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te
verhogen en anderzijds het aanbod van woningen en gebouwen te verhogen met het oog op de
betaalbaarheid hiervan;
Overwegende dat, naast het fiscale hoofddoel van de belasting, het doel tevens is om woningen en
gebouwen van goede woonkwaliteit te hebben zodat de huur- en koopprijzen van het woonpatrimonium
niet onder druk komen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Beslist:
 Art.1.: het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven de verwaarlozing en
verkrotting in Oudenaarde op een adequate manier te inventariseren;
 Art.2.: het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven een belastingreglement
tegen verwaarlozing en verkrotting uit te werken;
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
5.
5.1

Raadslid Elisabeth Meuleman
Voorstel 1: Ondersteuning van mantelzorgers

Binnen de schoot van de OCMW-raad ligt een ontwerp van beslissing voor die de mantelzorgpremie in
Oudenaarde wil halveren van 619 naar 300 euro per jaar. Het argument voor deze halvering is dat met
hetzelfde geld meer mensen kunnen bediend worden. De partij Groen en hun onderafdeling GroenPlus
voerden vorig weekend nog actie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. Ouders zorgen dag in
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dag uit voor een kind met een beperking, kinderen nemen de zorg op voor hun ouders, ouderen zorgen
voor een zieke partner…De overheid verwacht steeds meer dat mensen zorg opnemen voor een
hulpbehoevend familielid. De wachtlijsten voor het rusthuis of voor voorzieningen voor mensen met een
beperking zijn immers vaak ellenlang.
Het is dan ook een totaal verkeerd signaal om de premie voor mantelzorg te verlagen, in plaats van die
ondersteuning verder uit te breiden. Het is een goede zaak dat de criteria voor het toekennen van de
premie zal verruimd worden, maar dan moet de schepen van sociale zaken het budget optrekken.
Voorstel:
1. De betoelaging van de stad aan het OCMW wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om meer
mensen van een mantelzorgpremie te laten genieten zonder dat de toelage wordt verminderd. De
criteria voor het toekennen van de premie worden door de OCMW-raad na consultatie van de
commissie sociale zaken vastgelegd.
2. Het stadsbestuur werkt samen met het OCMW aan een mantelzorgloket. Dat is één duidelijk
aanspreekpunt binnen het sociaal huis waar mantelzorgers met al hun vragen terecht kunnen.
Het voorstel wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer.
6.
6.1

Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Opmaak lijst met graven van lokaal historisch belang.

Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 verplicht iedere gemeente om
een lijst op te maken met graven van 'lokaal historisch belang'. Alle graven met een historische, artistieke,
volkskundige of socio-culturele waarde komen in aanmerking, m.a.w. zowel de vormgeving, symboliek,
de plaats van het grafteken, het materiaalgebruik, de ontwerper of uitvoerder als het belang van de
persoon wordt afgewogen. De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden
door de gemeenteoverheid. Deze termijn kan worden verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het
initiatief tot de opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde.
Naar aanleiding van de 30e verjaardag van het overlijden van Jotie T'Hooft organiseerde Jong Groen op 5
oktober 2007 een hommage aan de meest beroemde dichter van onze stad. Diezelfde avond was ook het
startsein voor de eerste Jotie T'Hooft Poëzieprijs. Omdat de concessie van het graf van Jotie in 2007
dreigde te verlopen, startte Jong Groen in het najaar van 2007 ook een petitie voor het behoud van Jotie's
graf en andere waardevolle graven.
"Het graf van Jotie T'Hooft moet eeuwig gevrijwaard blijven en met uitbreiding ook de graven van lokaal
historisch belang op het kerkhof in de Dijkstraat." Met deze boodschap overhandigde weduwe Ingrid
Weverbergh op 29/02/2008 bijna 1 100 handtekeningen aan het Oudenaardse stadsbestuur. Bij de
ondertekenaars waren onder meer de auteurs Tom Lanoye en Herman Brusselmans, de muzikant Stijn
Meuris en toenmalig minister Bert Anciaux. De burgemeester beloofde een definitieve oplossing.
Niettegenstaande het decreet van januari 2004,
niettegenstaande de belofte van de burgemeester bij de overhandiging van de petitie in 2/2008,
niettegenstaande het Cultuurbeleidsplan 2008 – 2013 van de stad Oudenaarde met als een van de
actieplannen het maken van ‘een overzicht van prioritaire ingrepen met het oog op een betere
bescherming en ontsluiting van het funerair erfgoed’,
niettegenstaande herhaaldelijke vragen op de gemeenteraad - deze legislatuur alleen al op 25/11/2013 en
29/09/2014 - naar en een stand van zaken over de lijst met graven van 'lokaal historisch belang',
niettegenstaande de belofte van de schepen van Burgerzaken op 25/11/2013
is die lijst er nog steeds niet.
Vraag:
- is de stad al begonnen met de opmaak van een lijst met graven van 'lokaal historisch belang'?
- indien wel:
-- op welke basis gebeurt de opmaak?
-- gebeurt dit in samenwerking met onderlegde kunsthistorici?
-- wanneer is de lijst klaar?
De vraag werd beantwoord door schepen Carine Portois tijdens de behandeling van vraag 3.1 van raadslid
Roland Van Heddegem.
6.2

Vraag 2: Milieuraad.

De Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, kortweg Milieuraad genoemd, werd opgericht en erkend
als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden voor de Stad Oudenaarde. De milieuraad
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beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de
gemeente”, is wat te lezen staat op de website van de Oudenaardse Milieuraad.
Hoewel er de voorbije 9,5 maanden dossiers 'inzake milieu- en natuuraangelegenheden' waren, kwam de
adviesraad op 8 februari 2016 voor het laatst samen.
Vraag:
- waarom is de Milieuraad dit jaar nog maar één keer samen gekomen?
- wanneer is de eerstvolgende Milieuraad gepland?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
6.3

Vraag 3: Stationsparking.

Vanaf maandag 28 november is de parking voor auto's aan het station betalend. Fietsers mogen de
fietsparkeerplaatsen nog gratis gebruiken.
Vraag: hoe / langs waar kunnen fietsers, komende vanaf de Broekstraat de parking op rijden (zie foto)?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
7
7.1

Raadslid Maarten Blondeel
Vraag 1: Storten baggerslib in de Donkvijver

Toelichting :
Waterwegen en Zeekanaal besliste tot het storten van baggerslib in de Donkvijver. Een bepaalde zone
werd hiertoe afgebakend met pontons.
Vragen :
- Werd de samenstelling van het betreffende slib geanalyseerd in die zin dat er zekerheid is dat
geen schadelijke/giftige stoffen worden gestort?
- Welke invloed heeft het opvoeren van dit slib voor de diverse activiteiten op de Donkvijver
(zeilen, surfen, etc.), zowel tijdens de werken als nadien?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
7.2

Vraag 2: Herstel beeld Adriaan Brouwer

Toelichting :
De Stad Oudenaarde kocht recent het beeld Titus (Johan Tahon) aan voor een prijs van € 50.000,00. De
stad heeft budgettaire ruimte voor de aankoop van nieuwe kunstwerken, doch dient ook te investeren in
het onderhoud van de bestaande kunstwerken.
Het beeld Adriaen Brouwer van de hand van Jul Vuysteke werd reeds geruime tijd geleden beschadigd.
Onder meer de penselen in de hand van Adriaen Brouwer werden afgebroken. Tot op vandaag werd dit
beeld nog niet hersteld.
Voorstel :
- Het beeld van Adriaen Brouwer in de Kruisstraat wordt hersteld conform zijn oorspronkelijke
staat.
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
7.3

Voorstel 3: Voorzien van Shop & Go-parkeerplaatsen in het handelscentrum van de stad.

Toelichting :
Op vandaag kent de Stad Oudenaarde in de handelskern enkel het parkeersysteem waarbij men een
parkeerticket dient te nemen om een gratis parkeertijd van 15 minuten te genieten.
Vaak volstaan 15 minuten niet voor het doen van een boodschap. Bovendien is de tijd voor het doen van
een boodschap niet te voorspellen (wachtrijen, eventuele aankoop in een tweede winkel die niet gepland
was, etc.)
Het creëren van Shop & Go parkeerplaatsen kan hier aan tegemoet komen. Een Shop & Go parkeerplaats
is een parkeerplaats met een sensor. Je kan 30 minuten gratis parkeren. Het nemen van een parkeerticket
is niet nodig. Sta je langer stil dan verwittigt de sensor onmiddellijk de parkeerwachter.
Shop & Go parkeerplaatsen verhinderen tevens het parkeren voor langer dan 30 minuten op die plaatsen
zodat rotatie wordt gegarandeerd.
Voorstel :
- De Stad creëert Shop & Go plaatsen in de handelskern van de Stad.
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Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
8.
8.1

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag 1: Uitvoering nieuwe regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging.

Het Vlaams Parlement keurde op 19 oktober 2016 enkele wijzigingen goed op het decreet op de
begraafplaatsen en lijkbezorging. Initiatiefnemer hiervan was oa. Burgemeester en Vlaams
Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester.
De meest in het oog springende wijziging is de nieuwe mogelijkheid om as van gecremeerde personen uit
te strooien of de asurne te begraven of te bewaren op openbaar domein, andere dan de begraafplaats. Tot
nog toe was dit enkel mogelijk op private eigendom. De gemeenten kunnen delen van hun domein
aanduiden als plaats waar as kan worden uitgestrooid of de asurne kan worden bewaard of begraven in
een afbreekbare urne.
Deze nieuwe wijziging komt tegemoet aan de stijgende vraag naar zogenaamde natuurbegraafplaatsen.
Dat zijn plaatsen waar ‘graven’ (in de meest ruime zin van het woord) een plaats krijgen in een
natuurlijke omgeving. Meestal gaat het hier om een bos of een parkachtig landschap.
Daarom volgende vragen:
1. Hoe zal Stad Oudenaarde deze nieuwe regelgeving praktisch uitwerken op haar grondgebied?
a. Zal Stad Oudenaarde een zone afbakenen in de publieke ruimte waar as kan worden
verstrooid of een asurne kan worden bewaard of begraven?
i. Zo ja, op welke plaats komt die zone? Hoe zal die worden ingericht (cfr.
natuurbegraafplaats)?
b. Zullen inwoners van Oudenaarde hun geliefde kunnen verstrooien of de asurne begraven of
bewaren op een plek op Oudenaards publiek domein na akkoord met het stadsbestuur, zoals
het decreet dit toelaat?
i. Zo ja, hoe zal Stad Oudenaarde dit praktisch aanpakken? (aanvraag, procedure,
termijn concessie, omgevingsonderzoek,…?)
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois en burgemeester Marnic De Meulemeester.
8.2

Vraag en voorstel 2: Stedelijke begraafplaats Pontstraat.

Oudenaarde heeft een stedelijke begraafplaats gelegen in de Pontstraat in Eine. Deze begraafplaats kreeg
officieel de –ietwat bestuurlijke- naam ‘Stedelijke Parkbegraafplaats Pontstraat’. In de volksmond staat
deze begraafplaats bekend als ‘Stedelijke begraafplaats Meulewal’.
Hieromtrent volgende vragen;
1. Sinds kort is het hek achteraan de stedelijke begraafplaats gesloten. Dit heeft als gevolg dat wagens
die de begraafplaats willen op- of afrijden via dezelfde weg moeten passeren wat praktisch wat
problemen met zich meebrengt.
a. Waarom koos men ervoor de tweede toegang te sluiten?
2. In december 2011 werd in de Oudenaardse gemeenteraad unaniem beslist om op de stedelijke
begraafplaats in Eine een ruimte voor een foetusweide te voorzien. Deze ‘sterretjesweide’ werd
aangelegd, maar tot op heden bleef die onaangeroerd. In het gemeentelijke reglement op de
begraafplaatsen en lijkbezorging en het huishoudelijk reglement van de stedelijke begraafplaats wordt
met geen woord gerept over de foetusweide.
a. Hoe komt het dat de foetusweide niet in gebruik werd genomen?
b. Zal het stadsbestuur het huishoudelijke reglement van de stedelijke begraafplaats aanpassen
zodat de foetusweide of sterretjesweide ook reglementair in orde is?
3. Op de stedelijke begraafplaats is sinds 1977 ook een kinderperk voorzien voor het begraven van
kinderen gestorven voor zij de leeftijd van zeven jaar bereiken, doodgeborenen en levenloos geboren
kinderen na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken. Voor de graven op het kinderperk
worden geen concessies voorzien.
a. Waarom worden op het kinderperk geen concessies voorzien (zoals gebruikelijk op de rest
van de stedelijke begraafplaats)?
b. Deze praktijk brengt (juridische) onzekerheid met zich mee voor de nabestaanden, zeker in
het licht van de recente wijzigingen aan het decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging.
Overweegt het stadsbestuur ook concessies in te richten op dit deel van de begraafplaats?
Hierbij ook volgend voorstel:
De ‘Stedelijke Parkbegraafplaats Pontstraat’ krijgt officieel de naam ‘Meulewal’.
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Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Carine Portois.
8.3

Vraag + voorstel 3: Meer treinen tussen Ronse en Gent.

Op initiatief van sp.a Ronse besliste Stad Ronse om een schrijven te richten naar Minister van Mobiliteit
Bellot. In dat schrijven vragen alle partijen om meer te investeren in openbaar vervoer in het algemeen en
in de spoorweglijn Gent-Ronse in het bijzonder. Het stadsbestuur van Ronse zou ook de andere
gemeenten op de lijn Ronse-Gent aangeschreven hebben om een gelijkaardig initiatief te nemen. Er werd
ook een petitie opgesteld.
Daarom volgende vragen;
1. Kreeg het stadsbestuur van Stad Ronse de vraag om het initiatief te steunen?
2. Richtte het stadsbestuur in dit kader al een schrijven aan minister Bellot?
Zo neen, volgend voorstel;
Stad Oudenaarde ondersteunt de vraag van Ronse en richt een schrijven naar de minister van Mobiliteit
met de vraag om het treinaanbod tussen Ronse en Gent te verbeteren.
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.

De vergadering wordt geheven om 22u50.
Goedgekeurd in zitting van 19 december 2016.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

