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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 30 MEI 2016 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: 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 

Verontschuldigd: Peter Dossche: schepen 

 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  IGS Westlede: goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 7 juni 2016 en 

aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede; 

Gelet op het feit dat de stad met de brief van 14 april 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergadering op dinsdag 7 juni 2016 met als agenda: 

1. Goedkeuring verslagen algemene vergaderingen op 1 december 2015. 

2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2015. 

3. Verslag Commissaris-Revisor. 

4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor. 

5. Werkingsverslag 2015. 

6. Aanstelling Commissaris-Revisor. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij de Heer Mathieu Mas, 

raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid 

als vertegenwoordiger van de stad en Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 

9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IGS Westlede; 

Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. De Heer Mathieu Mas, raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS 

Westlede op dinsdag 7 juni 2016. 

Artikel 2. Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van IGS Westlede op dinsdag 7 juni 2016. 

Artikel 3. De agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 7 juni 

2016 worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de stad krijgt de opdracht de voorstellen tijdens 

die vergadering goed te keuren. 
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Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en geeft daarvan kennis aan IGS  Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 

 

2.  FIGGA: goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 17 juni 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 30 maart 2016 wordt uitgenodigd om deel te 

nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 17 juni 2016 met als agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

2. Jaarrekening 2015. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie. 

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 

6. 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 algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 

17 juni 2016; 

Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van 

FIGGA op vrijdag 17 juni 2016. 

Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen van de algemene vergadering van 17 juni 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. 

 

3.  SOLVA. Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering op 20 juni 2016 en 

aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 

ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (SOLVA); 

Gelet op de aangetekende brief van 4 mei 2016 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te 

nemen aan de algemene vergadering op maandag 20 juni 2016 met volgende agenda: 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Benoemen van bestuurders van mandaten vrijgekomen sedert de jongste gewone algemene 

vergadering. 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2015. 

4. Verslag van de commissaris-revisor. 

5. Jaarrekening per 31december 2015. 

6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015. 

7. Aanvaarden Politiezone Erpe-Mere/Lede als lid. 

Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een 

algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen 

uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 
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Artikel 1. Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken 

waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de algemene vergadering 

van SOLVA. op 20 juni 2016. 

Artikel 2. De Heer Dirk De Bock, raadslid, wonende Mijttestraat 2 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid 

als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van SOLVA op 20 juni 

2016. 

Artikel 3. De Heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 te 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van SOLVA op 20 juni 2016. 

Artikel 4. De vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de 

intercommunale waarvan sprake hierboven op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake deze aangelegenheid. 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en geeft er kennis van aan SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.. 

 

4.  I.Vl.A. Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering op 30 juni 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 15 mei 2016 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer 

van afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan dealgemene 

vergadering op donderdag 30 juni 2016 met volgende agenda: 

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de H. bedrijfsrevisor over het boekjaar 2015. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015. 

3. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

4. Aanduiding kandidaat-bestuurder Maarkedal: de H. Yves Van Heddegem. 

5. Aanstelling bedrijfsrevisor 2016-2018. 

6. 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: eenparig 

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 algemene 

jaarvergadering van I.Vl.A. op donderdag 30 juni 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 algemene jaarvergadering van I.Vl.A. op 

donderdag 30 juni 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. 

 

5.  IMWV. Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering op 22 juni 2016 en 

aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 
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Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV; 

Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 4 mei 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen 

aan de jaarvergadering der aandeelhouders van IMWV op woensdag 22 juni 2016 met als agenda: 

1. IMWV – aanstelling commissaris. 

2. Verslag van de Raad van Bestuur. 

3. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

4. a.   Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2015. 

b. Goedkeuring van de analytische;resultatenrekening over het boekjaar 2015. 

c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2015. 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers. 

7. Statutaire benoemingen Raad van Bestuur.. 

8. Varia 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-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 jaarvergadering van de 

IMWV op 22 juni 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 

jaarvergadering van de IMWV op 22 juni 2016. 

Artikel 3. Keurt de agenda en de toelichting van de jaarvergadering op 22 juni 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. 

 

6.  FARYS. Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering op 24 juni 2016 en 

aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad 

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

Gelet op de statuten van TMVW (IC); 

Gelet op de aangetekende uitnodigingsbrief van 4 mei 2016 voor de algemene vergadering van TMVW 

(IC) op 24 juni 2016 met als agenda: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen. 

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

van toetredingen. 

3. Verslag van de Raad van bestuur over het dienstjaar 2015. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015. 

5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen. 

6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR). 

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

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités. 
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9. Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur. 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

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

cvba op 24 juni 2016: 

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

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

genomen in artikel 1. 

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

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

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

7.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; 

parkeerplaatsen max. 15 min. Martijn. van Torhoutstraat 161 en Marlboroughlaan 2, 

toegangsregeling Tenberge, voetgangersoversteek Rekkemstraat, voetgangerszone Kruisstraat,  

P-plaats voor personen met handicap Lijnwaadmarkt 22, afschaffen parkeerplaatsen voor 

personen met handicap Jacob Lacopstraat 51, Rekkemstraat 34 en Baarstraat 53.  

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968; 

Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012; 

Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een voetgangersoversteek in de Rekkemstraat gezien de 

intensiteit van het gemotoriseerd verkeer; 

Overwegende de vraag van de politie naar een beter te handhaven toegangsregeling voor de Kruisstraat; 

Overwegende de staat van het wegdek in Tenberge en het belang van Tenberge in de zachte netwerken; 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Martijn van Torhoutstraat t.h.v. nr. 161 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 2: In de Marlboroughlaan t.h.v. nr. 2 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 3: In Tenberge wordt het niet verharde gedeelte tussen huis nummer 1 en huis nummer 3 

voorbehouden voor voetgangers, fietsers, landbouwvoertuigen en ruiters. Dit wordt aangeduid met de 

borden F99c en F101c. 

Artikel 4: In de Rekkemstraat wordt tussen de woningen nummers 45 en 48   een voetgangersoversteek 

voorzien. Dit wordt voorzien d.m.v. wegmarkeringen. 

Artikel 5: In de Kruisstraat wordt een voetgangerszone voorzien. Dit wordt gesignaleerd door de 

verkeersborden F103 en F105. Fietsers worden toegang verleend tot de zone middels het opnemen van 

het fietslogo op de verkeersborden. Op de borden wordt tevens vermeld dat laden en lossen toegestaan is 

tussen 6u30 en 10u.  

Artikel 6: In de Lijnwaadmarkt t.h.v. nr. 22 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  
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Artikel 7: Artikel 5 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 juni 2013 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Baarstraat 53). 

Artikel 8: Artikel 4 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 28 februari 2011 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Rekkemstraat 34). 

Artikel 10: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 6 maart 2006 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Jacob Lacopstraat 51). 

Artikel 11  Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

8.  Behandeling verzoekschrift Sven De Spiegeleer 

Uitgesteld. 

 

BESTUUR SPORT 

9.  Goedkeuren aanpassingen van het reglement beleidssubsidies sport 

De gemeenteraad, 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;  

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

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

Gelet op het Decreet van 6 juni2012 houdende het stimuleren en  subsidiëren van een lokaal sportbeleid; 

Gelet in de Gemeenteraad dd. 15 december 2014 aan het reglement beleidssubsidies sport enkele 

noodzakelijke aanpassingen werden doorgevoerd a.h.v. de richtlijnen van Bloso.  

Gelet op bij de evaluatie van dit subsidiereglement, samen met de gemeentelijke sportraad, een aantal 

items en de verdeling van de subsidiepercentages dienen aangepast te worden, nl: 

1) Voor de projecten GALM (K.C. 3.5) en Buitenste binnen (K.C 4.3) waren er weinig of geen 

sportclubs om hieraan mee te werken met als resultaat dat er in 2014 een 2000 euro niet kon 

uitgekeerd worden.  Deze 2 projecten zijn nu opgenomen in K.C 3.4 zonder verhoging van het 

percentage. 

2) Omdat bijna iedere club een clubblad en een website heeft werd het K.C 1.3 (communicatie) 

opgeheven. 

3) Gezien de lage deelname aan de vorming van bestuursleden (K.C 1.5), wordt dit item nu 

betoelaagd met 4% i.p.v. 6%. Het zo vrijgekomen percentage komt nu in een belangrijk K.C 1.3 

“aantal jeugdleden” ter ondersteuning van de jeugdwerking. 

4) Omdat gebleken is dat er minder en minder vrijwilligers zijn, wordt actief deelnemen aan het 

sportbeleidsplan (K.C 1.1) uitgebreid en verhoogd van 8 naar 10 %. 

5) De basissubsidie voor de sportclubs werd verhoogd van 60 euro naar 65 euro. 

 

Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad; 

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

Gelet op de wetgeving ter zake; 

BESLUIT : eenparig 

Artikel 1: Het onderstaande reglement beleidssubsidies sport wordt goedgekeurd: 

GEMEENTELIJK BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT 

Dit subsidiereglement is opgebouwd volgens de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Gemeenschap. Het 

budget van de Vlaamse Gemeenschap  en de stad Oudenaarde wordt integraal naar de Oudenaardse 

sportclubs verdeeld volgens onderstaande objectieve criteria. 

I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  

Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan 

sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden op basis van de kwaliteitscriteria 

opgenomen in dit reglement. 
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Artikel 2: 

De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier 

opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande kalenderjaar. 

De Sportdienst heeft ten alle tijde het recht alle vormen van controle m.b.t. het ingediende 

aanvraagdossier uit te voeren en/of bijkomende inlichtingen op te vragen, waaraan binnen een termijn van 

10 kalenderdagen gevolg dient gegeven te worden, zoniet zal de subsidieaanvraag als onontvankelijk 

beschouwd worden.  

Het verstrekken van onjuiste informatie zal aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van 

de subsidie. 

Artikel 3: 

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het 

erkenningsreglement omschreven voorwaarden.  

Artikel 4  

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde 

formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn 

beschikbaar vanaf 15 april op de sportdienst en de site van de Stad Oudenaarde 

(www.oudenaarde.be). De subsidieaanvraag moet worden ingediend, op straffe van verval, vóór 

1 juni tegen ontvangstbewijs (digitale subsidieaanvragen krijgen digitaal ontvangstbewijs). Na 

deze datum zal de aangifte niet meer aanvaard worden. 

- De Sportraad zal advies geven en de uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór eind 

november. 

Artikel 5 

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 

Artikel 6 

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 

1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is 

toegekend.  

Artikel 7 

Al de erkende sportverenigingen krijgen een basistoelage van  65 euro gezien ze reeds voldoen aan de 

basisvereisten. Zij dienen wel telkens, op straffe van verval, het informatieblad in te dienen met de al dan 

niet gewijzigde gegevens. 

Artikel 8: 

Het resterend bedrag na aftrek basissubsidie, wordt verdeeld volgens onder vermeld reglement (verder 

beleidssubsidiebedrag genoemd). 

Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de sportverenigingen. 

De beleidssubsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak 

van  de beschreven doelstellingen. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per 

doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen. 

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een 

subsidiebedrag. De percentages kunnen jaarlijks herzien worden na evaluatie. 

Goedgekeurd op de Gemeenteraad in zitting van 30 mei 2016. 

Contactgegevens Sportvereniging  

Naam Sportvereniging: …………………………………………… 

Adres maatschappelijke zetel: ……………………………………. 

Naam voorzitter: ………………………………………………….. 

Adres voorzitter:……………………………………....................... 

Telefoon voorzitter: ………………………………………………. 

Emailadres voorzitter:……………………………………………... 

Naam titularis sportraad…………………………………………… 

E-mail titularis sportraad………………………………………….. 

Adres titularis sportraad…………………………………………… 
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Erkenningsnummer van de stad:….. 

Lid van de Sportraad:….. 

Aantal bestuursleden: …. 

Totaal Oudenaardse leden: …. 

Totaal aantal leden (officiële lijst bijvoegen): …. 

Totaal aantal leden tot en met 17 jaar (officiële lijst bijvoegen met geboortedatum) 

BTW nummer: …… 

Bankrekeningnummer: …… 

Contactgegevens verantwoordelijke subsidieaanvraag  

Naam: …………………………………………………………….. 

Functie binnen de vereniging: ……………………………………. 

Correspondentieadres: ……………………………………………. 

Emailadres: ……………………………………………………….. 

Telefoon: ………………………………………………………….. 

Datum:  /../201…Handtekening verantwoordelijke aanvraag. 

Beleidsprioriteit 1:  

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen (kwaliteitsvol sporttechnisch 

kader) 

   40% van de beleidssubsidies. 

1.1: Actief deelnemen in het sportbeleid 

10  % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld volgens het aantal punten waarop de sportvereniging 

kan scoren: 

 1 punt per aanwezigheid op de algemene vergadering van de sportraad 

 1 punt per aanwezigheid op de sectievergaderingen van de sportraad 

 1 punt per aanwezigheid  per werkgroep i.o. van sportraad 

 1 punt per aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur 

 1 punt per medewerker aan de Ronde van Vlaanderen Dames 

 1 punt per medewerker aan de Ronde van Vlaanderen Beloften 

De vereniging was afgevaardigd op: Aantal 

algemene vergadering van de sportraad  

sectievergaderingen van de sportraad  

werkgroep van de sportraad (specifieer werkgroep) 

  

  

  

 

Totaal:  ……… punten   

1.2: Beschikken over één veiligheidsverantwoordelijke 

2  % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld onder de sportverenigingen die één 

veiligheidsverantwoordelijke hebben die instaat voor de veiligheid op en naast het sportterrein en op de 

sportaccommodatie. Ook dient er een duidelijke functiebeschrijving doorgegeven te worden. 

 Heeft de vereniging één actieve veiligheidsverantwoordelijke: ja/ neen 

 Geef de functiebeschrijving van de veiligheidsverantwoordelijke + naam in bijlage. 
1.3:  Goede jeugdwerking 
8 % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld onder de clubs volgens onderstaande voorwaarden: 

o Aantal aangesloten jeugdleden (tot en met 17 jaar) in de sportclub a.h.v. de officiële tabel 

van de respectievelijke federaties. 
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1.4: Volgen en/of organiseren van sporttechnische bijscholingen aan 

trainers/scheidsrechters/juryleden 

6 % van het beleidssubsidiebedrag gedeeld door het aantal uren opleiding/vorming dat de 

trainers/scheidsrechters of juryleden gevolgd hebben. Deze bijscholingen dienen georganiseerd te zijn 

i.s.m. Bloso/VTS, of de specifieke sportfederatie, of de provinciale, gemeentelijke of buren-sportdienst.  

Voeg het bewijs van de bijscholing (deelnemingsattest) samen met het bewijs van het aantal uren 

dat deze bijscholing duurde toe in bijlage. 

Naam trainer Naam opleiding Aantal uren 

   

   

   

   

   

   

   

   

1.5: Volgen en/of organiseren van opleiding en vorming bestuursleden 

  4% van het beleidssubsidiebedrag gedeeld door het aantal uren opleiding/vorming dat de bestuursleden 

gevolgd hebben. Deze opleidingen en vormingen dienen georganiseerd te zijn i.s.m. Bloso/VTS, of de 

specifieke sportfederatie, of de provinciale, gemeentelijke of buren-sportdienst.  

Gevraagd wordt: het bewijs van de opleiding (diploma) of vorming (deelnemingsattest) samen met 

het bewijs van het aantal uren dat deze opleiding of vorming duurde. 

Naam bestuurslid Naam opleiding Aantal uren 

   

   

   

   

1.6: De sportverenigingen kunnen voor hun jeugdploegen gebruik maken van kwalitatieve overdekte 

sportinfrastructuur, ook deze van private aanbieders 

10 % van het beleidssubsidiebedrag wordt verdeeld als volgt: 

De genieters van deze subsidie zijn de erkende Oudenaardse sportverenigingen (de statutaire zetel 

moet in Oudenaarde gevestigd zijn) voor hun jeugdwerking. 

Hun activiteiten gaan door in overdekte sportaccommodaties in Oudenaarde. Indien de sportclub het 

bewijs kan leveren dat er onmogelijk in een Oudenaardse sporthal kan getraind worden kan de factuur 

voor het gebruik van sporthal buiten Oudenaarde in rekening gebracht worden voor subsidiëring. 

De gebruikte infrastructuur dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten m.b.t. de veiligheid van de 

gebruikers.  

Onder jeugdwerking wordt verstaan: trainingen, lessenreeksen, wedstrijden, tornooien, stages, … voor de 

aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) en die begeleid worden door één of meerdere personen die 

daartoe sporttechnisch en/of pedagogisch opgeleid werden. 

Het bedrag van de infrastructuurgebruiksubsidie wordt vastgesteld a.h.v. de facturen (met 

betalingsbewijs) die de sportclubs krijgen van de uitbaters van de infrastructuur voor verlopen 

kalenderjaar (van januari tot en met december). Enkel facturen betreffende de jeugd (jonger dan 18 jaar) 

worden aangenomen. 

Het subsidiebudget wordt dan verhoudingsgewijs verdeeld onder de sportclubs die gebruik maken van de 

infrastructuur voor hun jeugdwerking .  

Bewijsstukken toe te voegen in bijlage:  

 facturen die uw sportclub gekregen heeft van de uitbaters van de infrastructuur voor het afgelopen 

kalenderjaar (van januari tot en met december). Enkel de facturen betreffende de jeugd (jonger dan 

18 jaar) worden aangenomen. 

 eveneens dient het trainingschema van de sportclub meegegeven te worden. 
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Beleidsprioriteit 2:  

Stimuleren van de sportvereniging tot professionaliseren en in het bijzonder van kwalitatieve 

sportbegeleiding. 

38% van de beleidssubsidies. 

2.1: Werken met gediplomeerde jeugdtrainers 

28% van het beleidssubsidiebedrag   

Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfedreatie, worden gesubsidieerd voor het 

werken met gediplomeerde jeugdtrainers op basis van volgend puntensysteem (gelijklopend met de 

recentste referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool zoals in bijlage 1 te 

vinden). Bij wijzigingen t.a.v. vorige aangifte dient een afschrift van het diploma voorgelegd te worden. 

Enkel het hoogste diploma telt. 

Sportkwalificaties  Naam van de 

gekwalificeerde trainer 

Categorie 1: basismodule “algemeen gedeelte” initiator, aspirant 

initiator in betrokken sporttak, geslaagd 1° jaar bachelor LO, 

wegkapitein, jogbegeleider en bewegingsanimator (1 ptn) 

 

Categorie 2: basismodule “algemeen gedeelte” instructeur B/trainer B, 

student geslaagd 2° jaar bachelor LO, VTS-initiator in betrokken 

sporttak en gegradueerde LO, diploma pedagogisch onderwijs (2 ptn) 

 

Categorie 3: basismodule “algemeen gedeelte” trainer A en attest 

“instapmodule” jeugdsportcoördinator (3 ptn) 

 

Categorie 4: VTS-trainer B in betrokken sporttak (4 ptn)  

Categorie 5: bachelor LO of jeugdsportcoördinator VTS (6 ptn)  

Categorie 6: VTS-trainer A in betrokken sporttak, bachelor LO met 

VTS-trainer B-diploma in betrokken sporttak, master LO (8 ptn) 

 

Categorie 7: VTS-toptrainer in betrokken sporttak, bachelor LO met 

VTS-trainer A-diploma in betrokken sporttak, master LO met VTS-

trainer B-diploma in betrokken sporttak (10 ptn) 

 

Categorie 8: master LO met VTS-trainer A-diploma in betrokken 

sporttak of met postgraduaat in betrokken sporttak (12 pt) 

 

De diploma’s van de nieuwe trainers  of nieuwe diploma’s dienen in bijlage te worden toegevoegd. 

2.2: Het beschikken over een sportgekwalificeerde jeugdsport coördinator 

10 % van het beleidssubsidiebedrag  

Sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, worden gesubsidieerd voor het 

werken met een sportgekwalificeerde  jeugdsportcoördinator indien die niet in artikel 2.1 werd 

opgegeven.  

Een jeugdsportcoördinator is een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die in een erkende 

sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak. 

De subsidiëring gebeurt op basis van volgend puntensysteem  

Aanwezigheid van een sportgekwalificeerde  

jeugdsportcoördinator  

Naam 

Met VTS-diploma jeugdsportcoördinator 

‘basismodule’(1 ptn) 

 

MetVTS-diploma jeugdsportcoördinator 

‘specialisatiemodule’(2 ptn) 

 

Het attest van de jeugdsportcoördinator dient in bijlage te worden toegevoegd. 

Beleidsprioriteit 3: Activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via anders 

georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod door de sportverenigingen 

Het budget hiervoor is   13 % van de beleidssubsidies. 

De sportvereniging kan punten scoren à rato van het aantal gediplomeerde trainers en medewerkers per 

organisatiedag van: 

 naschoolse sportactiviteit Sportsnacks* 

 Multimove i.s.m. de sportdienst 
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 de Start-To-Sportactiviteiten i.s.m. de sportdienst 

 de Doe-aan-Sportbeurs i.s.m. de sportdienst 

 het Galm-project i.s.m. de sportdienst 

 het project Buitenste Binnen i.s.m.  de strafinrichting Oudenaarde en de Sportraad  

 Ook andere activiteiten i.s.m. de sportdienst en /of sportraad kunnen meetellen na goedkeuring 

door beide organen 

Voor bovenvermelde activiteiten dient volgende ingevuld te worden 

Naam trainer of medewerker Aantal 

organisatiedagen 

Datum  

   

   

   

   

Bewijs in bijlage voegen. 

 *de SNS sportpas: De sportvereniging die haar werking openstelt voor de SNS sportpas kan punten 

scoren i.f.v. het aantal personen met een sportpas die deelnamen, zonder op dat moment lid te zijn 

van de sportvereniging. Hiervoor dient telkens de naam van de deelnemer met de SNS sportpas 

genoteerd te worden en deze lijst moet in bijlage toegevoegd te worden. 

Beleidsprioriteit 4: Sportbeleid voor kansengroepen 

De sportverenigingen helpen in het toegankelijk en divers maken van sport voor iedereen 

Het budget hiervoor is   9 % van de beleidssubsidies 

4.1: De sportvereniging heeft een gedifferentieerd lidgeld 

1 % van het beleidssubsidiebedrag  

De sportvereniging  kan punten scoren als de sportclub een gedifferentieerd lidgeld heeft voor OK-

passers. De OK-pas wordt door het OCMW en de Sociale Dienst uitgereikt en gepromoot. 

De punten worden per aantal OK-passers die lid zijn van de sportclub toegekend. 

In bijlage dienen de kopijen van de OK-passen bijgevoegd te worden. 

4.2: De sportvereniging integreert personen met een handicap in haar werking 

8 % van het beleidssubsidiebedrag  

De sportvereniging kan punten scoren (1 punt per lid) volgens het aantal leden met een handicap.  

Gelieve in bijlage de lijst met klevers van het ziekenfonds toe te voegen. 

Naam  en voornaam verantwoordelijke van deze aanvraag: 

                                                                                               

Datum: 

Handtekening. 

 

10.  Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening 

en balans 2015 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de 

oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op 

artikel 14 van de overeenkomst; 

Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; 

Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende gemeenten en provincie 

uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt; 

Overwegende dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) goedgekeurd is indien de gewone 

meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeente en de provincieraad van de provincie 

ze goedkeurt; 

Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt 

aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging; 

Besluit:  eenparig 
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Artikel 1. 

De resultatenrekening 2015 en balans 2015 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 

Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de sportdienst van 

het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale Vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

11.  Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2016 - bestek nr. W 23792016. goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks buitengewoon onderhoud aan cementbetonverhar- 

dingen uit te voeren op het grondgebied van de stad Oudenaarde; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Cementbetonverhardingen - Dienstjaar 2016” een bestek 

met nr. W23792016 werd opgesteld door ing. Karolien Gabriel; 

Overwegende dat onderhoudswerken aan cementbetonverhardingen in volgende straten zullen uitgevoerd 

worden : Mattenbosstraat, Speelstraat ( deel 2), Heurnestraat, Wannestraat ( asfalt vervangen door beton), 

Houtstraat, Meersbloem ter hoogte van het bedrijvencentrum ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.765,00 EUR excl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

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

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

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

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

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

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

artikel 5, § 2; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23792016 en de raming voor de opdracht 

“Cementbetonverhardingen - Dienstjaar 2016”, opgesteld door ing. Karolien Gabriel. De raming bedraagt 

60.765,00 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 budget van 2016 op jaarbudgetrekening 

GBB-I-BIA 0200-00/2240007. 

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

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

% voortvloeit 

 

12.  Bourgondiëstraat : aanleg openbare verlichting 

Overwegende dat naar aanleiding van de wegeniswerken in de Bourgondiëstraat de openbare verlichting 

dient aangepast; 

Overwegende dat de verlichting wordt aangepast volgens de beleidslijnen van het regiomasterplan 

openbare verlichting; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bourgondiëstraat : aanleg openbare verlichting” een 

bestek met nr. 278673 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9.362,64 EUR (excl. btw); 

Overwegende dat de werken omvatten :  

- Aansluiting op openbare verlichting op het net 

- Plaatsen van 10 palen en steunen (8 montage op gevel en 2 SPMH 0,63 RAL 7001) 

- Plaatsen van 10 verlichtingstoestellen (NEOS 2 Led  7000 LM) 

- Materiaal palen en steunen 

- Materiaal armaturen en lampen 

- Wegnemen en slopen van 6 bestaande verlichtingstoestellen 

- Wegnemen en slopen van 6 bestaande palen en steunen 

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 de begroting 2016 – IVA Grondbeleid – 

op budgetcode GBB-I-IVA- 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° 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 : eenparig 

Artikel 1.  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming t.b.v. 9.362,64 EUR (excl. btw) voor 

de opdracht “Bourgondiëstraat : aanleg openbare verlichting”.   

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

bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2016 – IVA Grondbeleid – op 

budgetcode GBB-I-IVA 0670-00 2289007. 

 

13.  Rioolbeheer - goedkeuring algemeen reglement rioolaansluitingen 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat in het kader van een goed beheer van het rioleringssysteem en de verplichte 

afkoppeling met scheiding van het oppervlaktewater (RWA) en het vuilwater (DWA) het aangewezen is 

om over een algemeen reglement inzake rioolaansluitingen te beschikken; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2012 houdende goedkeuring van het 

reglement voor rioolaansluitingen; dat dit reglement werd gebaseerd op het reglement dat in voege was 

bij de TMVW; 

Overwegende dat gebleken is dat het bestaande reglement op bepaalde vlakken niet meer in 

overeenstemming is met de praktijk; dat het derhalve noodzakelijk is om het bestaand reglement aan te 

passen; 

Gelet op het ontwerp-reglement inzake rioolaansluitingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 § 3 en 43 

§ 2, 2°, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. Onderstaand aangepaste reglement voor rioolaansluitingen wordt goedgekeurd. 

Inleiding 

Dit reglement geeft een overzicht van: 

De van toepassing zijnde wetgeving; 

De definities van specifieke termen; 
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De technische bepalingen die van toepassing zijn voor een correcte uitvoeringwijze van een 

rioolaansluiting; 

De plichten en rechten van de aanvrager en de Stad Oudenaarde. 

Dit reglement betreft het standaard reglement voor rioolaansluitingen. 

Van toepassing zijnde wetgeving en aanvullende documentatie 

Wetgeving 

Algemeen Waterverkoopregelement. 

https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement 

VLAREM 

VLAREM I: Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de milieuvergunning met bijlagen en alle latere wijzigingen. 

VLAREM II: Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne met bijlagen en alle latere wijzigingen. 

Documenten te raadplegen via: https://navigator.emis.vito.be 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. 

https://ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater 

De Code van de goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen 

Het Ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de 

privéafvoer en latere wijzigingen. 

De van kracht zijnde retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van 

particulieren. Rioolaansluitingen. 

http://www.oudenaarde.be/wonen-leven/verbouwen-en-wonen/vergunningen-aanvragen-meldingen-en-

attesten/rioolaansluiting 

De van kracht zijnde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater. 

http://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/ReglementenVerordeningen/

BelastingenRetributies/Belastingntafkophemelwater.pdf 

Documentatie 

De Waterwegwijzer bouwen en verbouwen uitgegeven door VMM. 

https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen 

Het Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater uitgegeven door Vlario. 

http://www.vlario.be/site/files/vademecum-update-2016.pdf 

Informatie betreffende de keuring van privé-riolering en lijst met gecertificeerde keurders op 

www.vlario.be . 

Algemeen 

Art. 1. – Bevoegdheid 

De Stad Oudenaarde verzekert de aanleg en exploitatie van de rioolaansluitingen op het grondgebied van 

de stad, zowel voor de openbare diensten, als voor de huishoudelijke-, nijverheids- of andere 

aansluitingen. 

De overeenkomst voor het verwezenlijken van een nieuwe rioolaansluiting wordt steeds met de aanvrager 

afgesloten, onafhankelijk van wie de klant, gebruiker of huurder van het goed is. 

Art. 2. – Geldigheid 

Onderhavig reglement omvat de administratieve bepalingen en technische voorschriften die van 

toepassing zijn voor rioolaansluitingen. 

Definities 

Art. 3. – Definities 

Algemeen 

Klant 

De titularis van een zakelijk recht, waaronder bijvoorbeeld de opstalhouder, de erfpachter, … en/of de 

gebruiker en/of de huurder van een perceel waarvan de afvoer van het afval- en/of hemelwater, eventueel 

inclusief de behandeling ervan, door de Stad Oudenaarde wordt verzorgd. De klant moet voldoen aan alle 

wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de afvoer en sanering van het afval- en hemelwater, 

behalve aan deze verplichtingen die in het kader van deze overeenkomst of rioolaansluiting overgedragen 

worden aan de Stad Oudenaarde 

Aanvrager 

https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement
https://navigator.emis.vito.be/
https://ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen
http://www.oudenaarde.be/wonen-leven/verbouwen-en-wonen/vergunningen-aanvragen-meldingen-en-attesten/rioolaansluiting
http://www.oudenaarde.be/wonen-leven/verbouwen-en-wonen/vergunningen-aanvragen-meldingen-en-attesten/rioolaansluiting
http://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/ReglementenVerordeningen/BelastingenRetributies/Belastingntafkophemelwater.pdf
http://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur_en_beleid/ReglementenVerordeningen/BelastingenRetributies/Belastingntafkophemelwater.pdf
https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen
http://www.vlario.be/site/files/vademecum-update-2016.pdf
http://www.vlario.be/
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De eigenaar van een perceel of zijn gemachtigde die een aanvraag bij de Stad Oudenaarde heeft ingediend 

voor de rioolaansluiting van dit perceel op de riolering. 

Retributie 

Het bedrag verschuldigd door de aanvrager op basis van het van kracht zijnde tarief. Het betalen van de 

retributie verleent de aanvrager geen eigendomsrecht op de rioolaansluiting. 

Technische aspecten 

Afvalwater 

(zie ook DWA). Het water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater.  

Huishoudelijk afvalwater bestaat uit “grijs” en “zwart” afvalwater.  

“Grijs” afvalwater is afkomstig van douche en spoelwater. “ 

“Zwart” water is afkomstig van de toiletten. 

DWA 

DWA of Droog Weer Afvoer staat voor het debiet van het afvalwater dat bij droog weer door de riolen 

stroomt. Het betreft dus specifiek afvalwater zonder hemelwater. Door een DWA-leiding mag dan ook 

enkel afvalwater afgevoerd worden (zie ook RWA). 

RWA. 

RWA of Regen Water Afvoer staat voor de fractie van het rioolwater dat enkel afkomstig is van 

hemelwater en dus niet van afvalwater. Door een RWA-leiding mag dan ook enkel niet-verontreinigd 

hemelwater afgevoerd worden (Zie ook DWA).  

Hemelwater 

De verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater.  De term hemelwater is van 

toepassing zolang door de mens geen - volgens Vlarem II - vergunningplichtige ingedeelde stoffen zijn 

toegevoegd. Hemelwater dat door een ingedeelde activiteit is verontreinigd wordt beschouwd als 

afvalwater en moet voldoen aan de terzake gestelde lozingsvoorwaarden. Dit geldt ook voor hemelwater 

dat na huishoudelijk gebruik (vb. WC) geloosd wordt (zie ook RWA). 

Gemengde riolering 

Een enkelvoudig stelsel van leidingen en/of openluchtgreppels waarbij het afval- en hemelwater samen in 

dezelfde transportleiding en/of openluchtgreppel worden afgevoerd. 

Gescheiden riolering 

Een dubbel stelsel van leidingen en/of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het 

opvangen en transporteren van afvalwater (DWA) en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van 

hemelwater (RWA). 

Gres 

Gres is een keramisch product samengesteld uit kleisoorten. Bij baktemperaturen van 1150°C tot 1350 °C 

verkrijgen deze kleisoorten een zekere graad van verglazing en hun typische grijze tot (geel)bruine glans. 

Het gebruik van gres voor rioolbuizen heeft als grote voordeel de grote bewezen duurzaamheid, de grote 

slijtvastheid en het weinig onderhevig zijn aan chemische en mechanische invloeden. 

PVC 

PVC is een kunststof met een typisch grijze of roodbruine kleur. Het gebruik van PVC voor rioolbuizen 

heeft als grote voordeel de grote slijtvastheid en het weinig onderhevig zijn aan chemische en 

mechanische invloeden.  

De grijze rioolbuizen worden aangewend als RWA en de roodbruine rioolbuizen als DWA. 

Hydraulische berekeningsnota 

De hydraulische berekeningsnota berekent de hoeveelheid te lozen afvalwater en de overeenkomstige 

diameters van de afvoerbuizen. De berekeningsnota wordt door een architect of ingenieur opgemaakt. 

Ingebruikname 

Het tijdstip waarop de privé-riolering effectief op de openbare riolering aangesloten wordt waardoor het 

afvalwater en/of het niet-verontreinigd hemelwater effectief door de riolering afgevoerd worden. 

Privé-riolering/private installatie 

De privé riolering omvat het geheel van leidingen, greppels en toestellen, bestemd voor het opvangen, 

transporteren en in voorkomend geval zuiveren van afvalwater of niet-verontreinigd hemelwater tot aan 

het toezichtputje. In geval er geen toezichtputje aanwezig is, is dit tot aan de rooilijn. 

Openbare riolering/riool/rioolstelsel 

Geheel van openbare leidingen bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater en/of 

hemelwater. 
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Rioolaansluiting/huisaansluiting 

De rioolaansluiting is de afvoerleiding voor het afvalwater of voor het niet-verontreinigd hemelwater 

vanaf de openbare riolering tot aan het toezichtputje, met inbegrip van het toezichtputje. Ingeval geen 

toezichtputje aanwezig is, is dit tot aan de rooilijn. De rioolaansluiting bevindt zich in principe op het 

openbaar domein of maximaal tot 1,5 m op privaat domein ingeval de toezichtputjes op privaat domein 

geplaatst werden.  

Toezichtputje/T-stuk/verticale schacht 

Het inspecteerbare putje op de rioolaansluiting. Het vormt het verbindingspunt tussen de rioolaansluiting 

en de privé-riolering, doch maakt deel uit van het openbaar gedeelte. Het onderhoud valt ten laste van de 

klant. 

Rioolaansluitingen: voorwaarden en bepalingen 

Administratieve bepalingen 

Art. 4. – Aanvraag van rioolaansluiting 

De aanvraag wordt bij het stadsbestuur ingediend. 

Art. 5. – Eigendomsrecht 

De aangelegde rioolaansluiting, de delen op het openbaar domein en de gebeurlijke delen op privaat 

domein tot en met de toezichtputjes zijn eigendom van de Stad Oudenaarde. 

Technische bepalingen 

Art. 6. – Uitvoerbaarheid van de rioolaansluiting 

De rioolaansluitingen worden uitgevoerd indien openbare riolen aanwezig zijn in de straat of de straten, 

waaraan het perceel paalt. De stad Oudenaarde behoudt zich het recht voor om debietbeperkingen in 

functie van de afvoercapaciteit van het openbaar rioolstelsel en dit conform de Code van Goede Praktijk, 

aan de aanvrager op te leggen. 

Indien een rioolaansluiting slechts kan gerealiseerd worden door een doorgang van de privé-riolering over 

een ander privaat perceel, staat de aanvrager zelf in voor het bekomen van de erfdienstbaarheid/heden van 

de privé-riolering. 

Art. 7.- Aansluitingswijze 

§1. Het afvalwater en hemelwater worden steeds gravitair – via afvoerbuizen-  afgevoerd naar de 

openbare riolering. 

§2. Per perceel wordt maximum één rioolaansluiting voor de afvoer van afvalwater of gemengd 

rioolwater en maximum één rioolaansluiting voor de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater 

toegestaan.  

De toegestane diameters voor privé-riolering bedragen 150mm (gresbuizen) en 160mm (PVC-buizen). 

Afwijkingen op het maximaal aantal toegelaten rioolaansluitingen en de toegelaten diameters voor de 

privé-riolering voor hemel/afvalwater kunnen enkel toegestaan worden mits een uitvoerige motivatie 

waarbij wordt aangetoond met behulp van een hydraulische berekeningsnota dat er niet bijkomend kan 

gebufferd worden op het private terrein. De hydraulische berekening voor de dimensionering van de 

privé-riolering gebeurt met een veiligheid van 20 jaar, conform de code van de goede praktijk. Dit 

gebeurt via een bui met een buiduur van 15 minuten, die statistisch gezien één keer per 20 jaar voorkomt. 

De door te rekenen neerslagintensiteit bedraagt 230 l/s/ha verharde oppervlakte. 

§3. In geval van een gemengde openbare riolering, worden de afzonderlijke waterstromen (DWA en 

RWA) door de klant tot de rooilijn gebracht en door de stad samengebracht naar één gemengde 

rioolaansluiting. 

§4. De gemiddelde afstand tussen de gescheiden waterstromen bedraagt minimum 40cm en maximum 

60cm ter hoogte van de rooilijn. 

§5. DWA-toezichtputjes worden steeds met een stroomprofiel uitgerust om aanslibbing en verstopping te 

voorkomen. 

§6. Voor het deksel op de toezichtputjes wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

Een deksel met vermelding RWA voor de afdekking van de putjes van afvoerleidingen voor niet-

verontreinigd hemelwater. 

Een deksel met vermelding DWA voor de afdekking van de putjes van afvoerleidingen voor afvalwater of 

gemengde afvoer. 

§7. Ligging en diepte van de rioolaansluiting: 

Om terugstroming te voorkomen dienen rioolaansluitingen steeds aangeboord te worden op de kruin en in 

het bovenste kwadrant van de openbare riolering. 
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Afwijkingen hierop kunnen toegestaan worden op verantwoordelijkheid van de aanvrager. Eventuele 

beveiliging tegen terugstroming – terugslagklep of pomp – dient steeds in de private installatie te worden 

voorzien en op kosten van de aanvrager. 

De aansluiting dient steeds te gebeuren op maximaal 80 cm diepte onder het maaiveld ter hoogte van de 

rooilijn.  

Afwijkingen hierop kunnen toegestaan worden mits een gemotiveerde aanvraag. Alle extra kosten 

omwille van een dieper gelegen aansluiting zijn ten laste van de aanvrager. 

Indien er niet meer kan aangesloten worden op de openbare riolering doordat de privé-riolering te diep 

uitkomt ter hoogte van de rooilijn, is de aanvrager verplicht een pompinstallatie te voorzien. De pomp 

behoort tot de private installatie en is integraal ten laste van de aanvrager. 

Het gravitair aansluiten van kelders en/of ondergrondse ruimtes ten opzichte van het voorliggend 

straatniveau is niet toegestaan. Indien noodzakelijk moeten kelderaansluitingen via een pompinstallatie op 

de riolering worden aangesloten. De pomp behoort tot de private installatie en is integraal ten laste van de 

aanvrager. 

Art. 8. – Aansluiten op een wachtaansluiting 

Bij nieuwe verkavelingen, bij het aanleggen van nieuwe straten of het vernieuwen van straten worden ter 

hoogte van de onbebouwde percelen de nodige DWA (Droog Weer Afvoer) en RWA (Regen Weer 

Afvoer) wachtleidingen en inspecteerbare toezichtputjes geplaatst. De toezichtputjes voor regen- en 

afvalwater kunnen worden onderscheiden door het type van deksel. Zie art. 7.   

Bij bebouwing van het perceel is de aanvrager verplicht om op de toezichtputjes aan te sluiten. De 

aanvrager dient ook in dit geval zijn aanvraag tot rioolaansluiting in te dienen bij de Stad Oudenaarde 

zoals vermeld in art. 4.  

Art. 9. - Aansluiting van RWA op een gracht of waterloop 

In geval van een open gracht gelegen tegen het perceel van de aanvrager langs de openbare weg : de klant 

mag zelf de hemelwaterleiding aanleggen. Er wordt aangeraden om de plaats van de lozing met een 

uitstroomconstructie te beschermen, zodat bij de uitvoering van ruimingswerkzaamheden of maaibeurten 

geen schade aan het lozingspunt wordt aangebracht. 

In geval van een private gracht tussen particuliere percelen: de realisatie van de lozing van hemelwater 

wordt door de aanvrager in onderling overleg met de andere aangelanden geregeld. 

In geval van een geklasseerde waterloop : de aanvrager dient een vergunning aan te vragen aan de 

beheerder van de waterloop. Informatie over de beheerder van de waterloop kan u aanvragen bij de stad. 

Na het verkrijgen van de vergunning en mits rekening te houden met de voorwaarden en indien geen 

werken op openbaar domein vereist zijn, mag de aanvrager zelf de lozing van niet-verontreinigd 

hemelwater realiseren. 

Art. 10. -Werken uit te voeren door de aanvrager bij bestaande woningen 

Voor bestaande woningen zal in de meeste gevallen de privé-riolering al geplaatst zijn. Een eventuele 

muurdoorgang wordt uitgevoerd door de aanvrager. Een aanvraag zoals vermeld in art. 4 zal tot een 

aansluiting op de openbare riolering leiden. Indien er toezichtputjes op het openbaar domein beschikbaar 

zijn, zal de privé-riolering steeds aangesloten moeten worden op deze bestaande aansluiting.  

Voor bestaande woningen waar het toezichtputje reeds door de bewoners geplaatst is op meer dan 1,5 m 

van de rooilijn, zal de Stad Oudenaarde steeds overgaan tot het plaatsen van een nieuw toezichtputjes ter 

hoogte van de rooilijn. Enkel in uitzonderlijke gevallen waar dit praktisch zeer moeilijk uitvoerbaar is 

(bvb. omwille van nutsleidingen), kan hiervan worden afgeweken. 

Art. 11. -Werken uit te voeren door de aanvrager bij nieuwe woningen 

Nieuwe rioolaansluitingen worden uitgevoerd volgens de bepalingen uit art.7. Eventuele muurdoorgangen 

worden uitgevoerd door de aanvrager.  

Alle werken op het perceel - zoals het graven van de sleuven van de woning tot aan de toezichtputjes 

gelegen op het privaat perceel of tot aan de rooilijn - worden door de aanvrager uitgevoerd.  

Indien er toezichtputjes op het openbaar domein beschikbaar zijn, zal de privé-riolering steeds 

aangesloten moeten worden op deze bestaande aansluiting.  

Art. 12. –Verplichte keuring 

De keuring van de privé-riolering is volgens het Algemeen Waterverkoopreglement (art. 12 §1) verplicht 

bij: 

De eerste ingebruikname; 

Belangrijke wijziging van de privé-riolering; 

Vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid; 
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Aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op 

privaat domein, conform de bepalingen van Vlarem. 

De aanvrager is verplicht om in bovenstaande gevallen een conformiteitsattest (of keuringsattest) te 

bezorgen aan de stad bij zijn aanvraag (art. 4). De keuring dient te gebeuren door een Vlario-erkende 

keurder. 

Het niet bezorgen van een conformiteitsattest wordt beschouwd als een weigering van afkoppelen van 

hemelwater met toepassing van de van kracht zijnde belasting op het niet afkoppelen van hemelwater. 

Art. 13. – Niet-reglementaire aansluitingen 

Het zelf aansluiten op de openbare riolering zal steeds aanzien worden als een overtreding van dit 

reglement, tenzij de aanvrager hiertoe voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming van de Stad 

Oudenaarde gekregen heeft. Bij niet-reglementaire aansluiting is de van kracht zijnde retributie van 

toepassing. 

Art. 14. – Onderhoud 

De privé-riolering tot aan het toezichtputje of ingeval afwezigheid van het toezichtputje tot aan de rooilijn 

is te onderhouden door de eigenaar van het betreffende perceel.  

Het onderhoud van de rioolaansluiting exclusief het toezichtputje of ingeval afwezigheid van het 

toezichtputje vanaf de rooilijn valt onder de bevoegdheid van de Stad Oudenaarde. Het traject van de 

rioolaansluiting tot en met de toezichtputjes moet vrij zijn van enige niet wegneembare constructie, 

bekleding of beplantingen zodat de Stad Oudenaarde zonder moeilijkheden aan de rioolaansluiting kan 

werken. 

Artikel 2. Het bestaande reglement wordt opgeheven bij het van kracht worden van het bovengenoemd 

reglement. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO 

14.  Nieuwe straatnamen voor het project Scheldekop. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

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

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

Gelet op het advies van 03 december 2015 van het archief (bijlage 2); 

Gelet op het advies van 09 maart 2016 van de cultuurraad (bijlage 3); 

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

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

zijn (bijlage 1): 

- doortrekken van de bestaande straatnaam: Trekweg Linker Oever; 

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

- de nieuwe straatnaam op de kop: Coburgstraat; 

- de nieuwe straatnaam evenwijdig aan de kop: Arrasstraat; 

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

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Volgende straatnamen toe te kennen voor het project Scheldekop: 

- doortrekken van de bestaande straatnaam: Trekweg Linker Oever; 

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

- de nieuwe straatnaam op de kop: Coburgstraat; 

- de nieuwe straatnaam evenwijdig aan de kop: Arrasstraat; 

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

Artikel 2. Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare 

aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het 

stadsbestuur kunnen worden ingediend. 
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ 

15.  Retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van 

particulieren - rioolaansluitingen 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 23 februari 2015 waarbij de retributie betreffende werken uit te 

voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren - rioolaansluitingen werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de aansluitingskosten voor niet-huishoudelijke aansluitingen zoals meergezinswoning, 

handels-, industriële en ambachtsgebouwen integraal ten laste zijn van de bouwheer zonder financiële 

tussenkomst van de stad en dat dergelijke aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door de aannemer 

hiertoe aangesteld door de stad;  

Gelet op het feit dat op plaatsen waar geen riolering werd aangelegd of zal aangelegd worden, er  volgens 

het zoneringsplan IBA’s (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) dienen geplaatst te worden; 

Overwegende dat het billijk is, naar analogie met de verschillende tarieven waar de tussenkomst van de 

stad beperkt wordt tot 2.000,00 euro, de eigenaar de keuze te geven tussen zelf een IBA te plaatsen of dit 

over te laten aan de stad en bij te dragen in de kosten voor aankoop, plaatsing en indienststelling; 

Gelet op het feit dat er nu per rioolaansluiting twee aansluitputjes worden geplaatst en deze 

aansluitingskosten ten laste zijn van de bouwheer; 

Gelet op de nieuwe aanbesteding en de daaruit voortvloeiende nieuwe prijzen bij de aannemer; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 94 met betrekking tot de invordering van niet-fiscale 

schuldvorderingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 94 met betrekking tot de invordering van niet-fiscale 

schuldvorderingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende 

regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Met ingang van bekendmaking van huidige gemeenteraadsbeslissing is hiernavolgend 

reglement van toepassing voor een aansluiting op het openbaar rioleringsnet. 

Artikel 2. Alle huishoudelijke en niet-huishoudelijke rioolaansluitingen dienen voorafgaandelijk 

aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen en uitgevoerd door de aannemer hiertoe 

aangesteld door de stad. 

Artikel 3. Inzake de in artikel 2 bedoelde aansluitingen is een financiële bijdrage te voorzien door de 

aanvrager als volgt : 

A. De forfaitaire aansluitingsprijzen voor huishoudelijke aansluitingen zijn : 

Soort aansluiting Forfaitaire aansluitingsprijs (excl.BTW) 

Aansluiting in voetpad zonder verharding 950,00 EUR 

Aansluiting in voetpad met verharding 1.125,00 EUR  

Aansluiting in rijweg, lengte < 5 m 1.660,00 EUR  

Aansluiting in rijweg, lengte > 5 m. 1.945,00 EUR  

Voor een 2de aansluiting in dezelfde sleuf wordt een reductie van 50 % voorzien. 

Het saldo in plus wordt door de stad gedragen. 

B. In het geval van toekomstige bebouwingen waar de stad reeds een wachtaansluiting heeft 

voorzien, wordt het van toepassing zijnde tarief van een huishoudelijke rioolaansluiting 

aangerekend zoals voorzien in artikel 3.A. 

C. De niet-huishoudelijke aansluitingen zijnde meergezinswoningen, handelsgebouwen, industriële- 

en ambachtsgebouwen worden beschouwd als aanvragen van niet-natuurlijke personen, m.a.w. 

alle vormen van rechtspersonen :  

De kosten zijn integraal ten laste van de bouwheer zonder financiële tussenkomst van de stad. 

Artikel 4. Bij vaststelling van illegale en niet-reglementaire aansluitingen is het College van 

Burgemeester en Schepenen gemachtigd om : 

 het herstel te vorderen van de plaats in de oorspronkelijke toestand zonder enig recht op 

schadevergoeding 
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 over te gaan tot een reglementaire aansluiting conform de van toepassing zijnde 

aansluitingsprijzen zoals voorzien in artikel 3.A. verhoogd met een kostprijs van 250,00 euro. 

Artikel 5. Voor de afkoppeling op particulier domein van de hemelwaterafvoer van het afvalwaternet zijn 

volgende tarieven van toepassing : 

- kosten voor de opmaak van de afkoppelingsstudie (indien noodzakelijk) : 180,00 euro (excl. 

BTW) 

- kosten voor de afkoppeling op privaat domein zijn ten laste van de stad, met een maximum van 

2.000,00 euro (excl. BTW). De stad komt niet tussen in de heraanleg van allerlei beplanting. 

- Wanneer de eigenaar zelf instaat voor de afkoppeling komen 70 % van de kosten voor de 

afkoppeling op privaat domein ten laste van de stad, met een maximum van 2.000,00 euro (excl. 

BTW). De stad komt niet tussen in de heraanleg van allerlei beplanting. 

- Voor het afkoppelen van het voorste dakvlak bij gesloten bebouwing komt 70 % van de kostprijs, 

gebaseerd op een door de stad vastgestelde eenheidsprijs per lopende meter, ten laste van de stad 

en dit met een maximum van 2.000,00 euro (excl. BTW) 

- Bij het plaatsen van private pompstations komen de kosten ten laste van de stad met een 

maximum van 2.000,00 euro (excl. BTW). De stad komt niet tussen in de heraanleg van allerlei 

beplanting. Na voorlopige oplevering wordt het pompstation volledig overgedragen aan de 

eigenaar en vallen de kosten voor het onderhoud en het elektriciteitsverbruik ten zijne laste. 

Deze tarieven hebben betrekking op particuliere ééngezinswoningen waarvoor de stad expliciet de 

verplichting tot optimale afkoppeling oplegt overeenkomstig artikel 2 van de beslissing van de 

gemeenteraad van 2 maart 2009 houdende goedkeuring van het gemeentelijk reglement dat de 

tussenkomst van de stad regelt in de kosten voor afkoppeling op particulier domein van hemelwaterafvoer 

van het afvalwaternet.  

Artikel 6. De kosten voor keuring van de rioolaansluiting bedragen 75,00 euro (excl. BTW) en worden 

gedragen door de aanvrager. 

De keuring dient te gebeuren door een door de stad aangesteld Vlario-erkend keurder. 

Bij het vaststellen van het ontbreken van de keuring van de rioolaansluiting zal een bijkomende kost 

worden aangerekend van 250,00 euro. 

Artikel 7. Voor de eigenaar die een IBA moet voorzien zijn er twee mogelijkheden : 

- In afspraak met de eigenaar laat de stad de IBA ter plaatse afleveren (de stad staat altijd zelf in 

voor de aankoop van een IBA). De eigenaar staat in voor de plaatsing van de IBA.  

- De stad staat in voor aankoop en plaatsing van de IBA. De bijdrage van de eigenaar hierin 

bedraagt 3.700,00 euro (excl. BTW). 

Indien de eigenaar onder de bepalingen van Artikel 3C valt, zijn ook hier de kosten integraal ten laste van 

de eigenaar zonder financiële tussenkomst van de stad.  

Artikel 8. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure 

voorgeschreven door artikel 94 van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg. 

Artikel 9. De Gemeenteraadsbeslissing dd. 23 februari 2015 zal worden opgeheven bij het van kracht 

worden van huidige beslissing. 

Artikel 10. Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

de Oost-Vlaanderen 

 

16.  Figga. Intekening kapitaalverhoging Eandis Assets 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

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

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2016 van FIGGA; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Eandis van 9 maart 2016 die de toetreding van de 

financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA en IBG als vennoten 

van Eandis Assets hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de aanpassing van het 

Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten dat financierings-intercommunales 

kunnen deelnemen aan ‘Opdrachthoudende Verenigingen’; 

Overwegende dat de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA,  



110 

 

 

Overwegende de motiveringsnota van FIGGA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van FIGGA 

principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de aangeboden 

kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis Assets daadwerkelijk 

plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende voorwaarden, het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om de financieringsverenigingen toe te laten 

in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering van Eandis Assets FIGGA toelaat als 

nieuwe vennoot,  

Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden 

bepaald als voor de privé partner,  

Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met bijkomende inkomsten 

uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te vatten, 

Gelet op de bespreking in het College van Burgemeester en Schepenen op 17 mei 2016; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Eandis Assets voor een 

totaalbedrag van € 18.231.100,00 en FIGGA te verzoeken deze investering te financieren door middel van 

leningen die FIGGA zelf aangaat bij financiële instellingen, hierbij rekening houdend met eventuele 

inbreng van eigen middelen door gemeenten,  

Artikel 2. FIGGA te verzoeken voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 

onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 682.949,21 , zonder inbreng van 

gemeentelijke middelen. 

Artikel 3. Voor zover niet alle deelnemers van FIGGA de hun toegewezen aandelen wensen te 

onderschrijven, FIGGA opdracht te geven om bijkomend (naast de voorbehouden aandelen) een 

bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal € 250.000,00 , te financieren door een inbreng van 

middelen, beschikbaar op de rekening-courant bij FIGGA op naam van de Stad Oudenaarde, waarbij 

tegen uiterlijk 29 juni 2016 de vereiste middelen aan FIGGA zullen worden afgenomen, nadat FIGGA de 

definitieve verdeling van de investering heeft gecommuniceerd. 

Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van de voormelde 

besluiten. 

 

17.  Retributie voor het gebruik van sportaccommodaties 

Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen dd. 28 april 2014 en 22 februari 2016 waarbij een retributie 

geheven werd op het gebruik van sportaccommodaties; 

Gelet op de grote investeringen welke de stad doet teneinde voldoende sportinfrastructuur te ontwikkelen, 

is het billijk dat de gebruikers hierin hun bijdrage leveren; 

Gelet op de nota’s aan het Schepencollege dd. 23 november 2015 en 17 mei 2016 waarin de tarieven voor 

het gebruik van de sportaccommodaties werden goedgekeurd; 

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 advies van de stedelijke sportraad; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°;  

Besluit:  met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

Artikel 1. Met ingang van 1 september 2016 zullen volgende uurtarieven van toepassing zijn voor gebruik 

van de sportaccommodaties van de stad : 

a) Voor de voetbalvelden gelegen op het sportcentrum vanaf de letter C en volgende van het alfabet 

per beurt van 90’, indien de beurt met 45’ overschreden wordt, wordt een volledig nieuwe 

eenheid aangerekend : 14,00 euro 

b) Voor de tennisterreinen door de stad beheerd/plein/uur/persoon  1,40 euro 

c) Voor de sporthal Serpentsstraat voor gans de zaal/uur   10,00 euro  

d) Voor de sporthal Rodelos, ’t Sportkot Leupegem en het Groenhof – tarief per uur : 

- Volledige zaal       22,00 euro 

- Halve zaal        13,50 euro 
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- Derde zaal        10,00 euro 

- Spiegelzaal (Rodelos)      10,00 euro 

e) Voor diegene die geen gebruik maken van de andere stedelijke sportaccommodaties : per 

persoon/douche  1,50 euro. 

Artikel 2. Een vermindering van 50 % op bovenvermeld tarief wordt toegestaan voor : 

- De scholen, tijdens de schooluren 

- Elke groep gebruikers, indien allen jonger dan 18 jaar, bij het houden van oefeningen of in de 

erkende georganiseerde competitiewedstrijden voor de jeugd. 

Artikel 3. De vergoeding dient door de gebruiker betaald te worden aan de stad na ontvangst van de 

factuur opgemaakt door de sportdienst. 

Artikel 4. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure 

voorgeschreven door artikel 94 van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg. 

Artikel 5. De ontvangsten zullen geboekt worden op rekening 0740-03/7010003. 

Artikel 6. De gemeenteraadsbeslissingen dd. 28 april 2014 en 22 februari 2016 zullen worden opgeheven 

bij het van kracht worden van huidige gemeenteraadsbeslissing. 

Artikel 7. Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

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) 

Stemden tegen: 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) 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

18.  Uitbetaling subsidies sociale zaken 

Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting. 

De gemeenteraad, 

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

toelage voor het jaar 2016; 

Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen; 

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

Gelet op de nota aan het college dd 2/05/2016;  

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

aanwending van sommige toelagen; 

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

bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 

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

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

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer  

GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U. 

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

volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

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

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

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

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 
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Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 

betaalbaarstelling. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

19.  Goedkeuring notulen 

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

gemeenteraadszitting van 25 april 2016 goedgekeurd. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

1.  Raadslid Murat Yurtay 

Vraag 1: Cambio autodelen in Oudenaarde 

Cambio autodelen is de ideale oplossing voor mensen die geen wagen hebben of bijna geen wagen 

gebruiken! Men kan zelfs een wagen huren voor een uurtje! Cambio is een soort autoverhuurbedrijf die 

sinds 2000 bestaat  en waarvan nu verschillende steden zoals Deinze, Gent, De Pinte, Kortrijk, Eeklo,… 

er gebruik van maken. Stad Gent is in 2004 begonnen met Cambio autodelen, momenteel zijn er 3780 

gebruikers. 

Cambio werd in 2000 in België opgericht door Taxistop, Cambio Duitsland, VAB en NMBS. Cambio 

Vlaanderen werd opgestart in 2004, waarbij ook De Lijn aandeelhouder wordt. 

Voor bewoners uit Oudenaarde die het financieel moeilijk hebben zou dit wel de ideale oplossing zijn! 

Een eigen auto neemt een enorme hap uit je budget! 

Vraag:  

Zou het mogelijk zijn om de zaakvoerders van Cambio uit te nodigen om meer informatie te verkrijgen en 

de mogelijkheden te bekijken om dit ook te verwezenlijken in Oudenaarde?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.  Raadslid Roland Van Heddegem 

Voorstel 1: Verbod voor alle verkeer richting Steengat 

Naar aanleiding van het wielerevenement Superklassieker dd 01.05.2016 werd in het College van 

Burgemeester en Schepen van 25 april 2016 nog vlug een politiereglement goedgekeurd waaruit ik citeer: 

Artikel 6 - Op zondag 01/05/2016 van 7:00 uur tot 12:00 uur zullen voertuigen van bewoners en 

voertuigen voorzien van een accreditatie van de organisator in de Steengat en Koppenberg enkel 

kunnen rijden in de richting van Melden richting N60 (bergop). 

Artikel 7 - Alle signalisatie tengevolge van dit reglement wordt voorzien. 

Signaalgevers ten laste van de inrichters of eventueel politieposten zullen op het parcours opgesteld 

staan om de getroffen maatregelen aan de weggebruikers kenbaar te maken. 

Ondanks dit goedbedoeld politiereglement liep het toch fout: een wagen reed toch de Koppenberg naar 

beneden richting Steengat rond 9u30.  Gelukkig gebeurde geen aanrijding. 

De Koppenberg is, sinds de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, meer nog dan 

vroeger een symbool van de Ronde geworden.  Menig wielerliefhebber, al dan niet geoefend wielertoerist 

uit binnen- of buitenland, wil deze bult overwinnen meer en meer ook buiten het seizoen van de 

voorjaarsklassiekers.  Het is de verantwoordelijkheid van de stad om ervoor te zorgen dat dit in veilige 

omstandigheden kan gebeuren: een naar beneden rijdende auto, moto of fietser betekent een reëel gevaar 

voor het steeds groter wordend aantal fietsers dat de Koppenberg wil bedwingen.   

In Geraardsbergen heeft men om dezelfde reden ook al maatregelen getroffen op de Muur. 

Voorstel 

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;  
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg;  

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;  

Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;  

Overwegende dat steeds meer fietsers de Koppenberg oprijden; dat dit meer en meer gebeurt ook buiten 

het voorjaarsseizoen, en los van georganiseerde fietsevenementen; 

Gelet op het smalle en steile profiel van deze helling; 

Overwegende dat afdalend verkeer in die omstandigheden een reëel veiligheidsrisico inhoudt;  

BESLUIT:  

- Artikel 1: In Koppenberg/Steengat wordt alle verkeer verboden vanaf Koppenberg 3 richting het 

centrum van Melden (bergaf); dit wordt aangeduid door het verkeersteken C1 ter hoogte van 

Koppenberg 3 en het verkeersteken D1 ter hoogte van Steengat 9;  

- Artikel 2: In Koppenberg, aan het kruispunt met de Hospitaalweg/Maria Van der Gheynststraat wordt 

de doodlopende weg aangeduid door het verkeersteken F45; 

- Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de verdere uitvoering van 

deze beslissing, waaronder het doorgeven van de nieuwe verkeerssituatie aan hulpdiensten, Agiv en 

de diverse GPS-providers, en te zorgen voor de bekendmaking via de pers en andere gebruikelijke 

communicatie-instrumenten; 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

3.  Raadslid Kristof Meerschaut 

Vraag 1: Speelterrein Liedtspark 

Op 11 mei ontvingen we van de Oudenaardse Gezinsraad een advies met betrekking tot het inrichten van 

een nieuw speelterrein in het Liedtspark.  Na de werken werd het voormalige speelterrein immers niet 

opnieuw aangelegd. 

Vraag 

Komt er opnieuw een speelterrein in het Liedtspark? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

Vraag 2: Onderhoud parking Nederename 

In de Sint-Vedastusstraat in Nederename werd een nieuwe, ruime parking aangelegd en in gebruik 

genomen.  Voor de parkeervakken werd gekozen voor waterdoorlatende betonnen grasdallen.   

Wanneer je vandaag gaat kijken moet je vaststellen dat de parking een belangrijk deel van zijn capaciteit 

verloren heeft doordat bepaalde parkeerplaatsen niet meer zichtbaar/bruikbaar zijn door het opschietend 

gras. 

Vragen 

1. Wanneer krijgt deze parking het nodige onderhoud? 

2. Komt het zitbankje nog terug in de Sint-Vedastusstraat? 

3. Kan de verlichtingspaal in de Sint-Vedastusstraat een likje verf krijgen?   

4. Zal de stad erin slagen deze parking op een fatsoenlijke manier te onderhouden, of wordt er 

alsnog geopteerd voor alternatieve aanleg? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 
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Vraag 3: Gebruik Brandwoeker 

Sinds de verhuis van de brandweer heeft de voormalige brandweerkazerne een nieuwe bestemming 

gevonden in de culturele sfeer.  Verenigingen kunnen de ruimtes huren voor vergaderingen, repetities, 

lezingen, workshops, tentoonstellingen…  Omwille van de ligging, midden in een woonzone, en de 

bouwtechnische aard van bepaalde ruimtes (weinig geluidsisolerend), vermeldt het huishoudelijk 

reglement onder artikel 2 dat fuiven uitgesloten zijn.  In de bijkomende bepalingen onder artikel 10 van 

het huishoudelijk reglement staat dat de organisatoren verplicht zijn ervoor te zorgen dat “de nachtrust 

van de buren gerespecteerd wordt (stilte buiten vanaf 22u)”.  Wat dit laatste betreft wil het wel eens 

mislopen.  

Vragen 

1. Op welke manier zal het stadsbestuur afdwingen dat het huishoudelijk reglement van de brandwoeker 

nageleefd wordt? 

2. Welke sanctie(s) voorziet het stadsbestuur voor organisatoren die het huishoudelijk reglement niet 

naleven? 

De vraag wordt beantwoord door sc hepen Guy Hove. 

 

Vraag 4: Kompascamping 

Het stadsbestuur heeft eerder dit jaar (GR 25.01.2016) beslist om het bestek ‘Project Donk, vernieuwende 

verblijfsrecreatie in de Vlaamse Ardennen’ en het bijhorende onderhandelingsdocument 

‘Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het project de Donk’ een tweede maal te 

lanceren nadat er zich de eerste maal geen kandidaten hadden aangeboden.  Geïnteresseerden konden 

inschrijven tot eind april.  Er zou 1 offerte ingediend zijn. 

Vragen 

1. Wie is deze inschrijver?   

2. Is de offerte reglementair en ontvankelijk?   

3. Wat zijn nu de eerstvolgende stappen in dit dossier? 

4. Is er zicht op de timing: wanneer zal dit domein terug nuttig aangewend kunnen worden?  

Wanneer zal de Oudenaardse belastingbetaler enig resultaat zien van deze omvangrijke 

investering? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

4.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

Vraag 1: Vertoning voetbalmatchen Rode Duivels EK 

Heel wat steden en gemeenten tonen de matchen van de Rode Duivels van het komende EK op groot 

scherm, in het centrum van de stad, op hun Marktplein. Door verschillende steden en gemeenten wordt 

daarvoor een overeenkomst uitgewerkt met de lokale horecazaken, waarbij zij voor een deel in staan voor 

de organisatie van het evenement , en daarbij kunnen delen in de winst. In Oudenaarde werd maar één 

outdoor-vergunning verleend, voor de parking aan de Qubus. Bovendien lijkt voetbalclub KSVO de enige 

te zijn die in de winst zal delen, terwijl ook andere kleinere clubs en lokale horeca in een andere formule, 

gelijkaardig aan afspraken zoals vb in Brakel, Ronse,… ook wel een graantje zouden kunnen meepikken.  

- Werd overwogen om een groot scherm, in het centrum, op de Markt te plaatsen? 

- Werden de overeenkomsten van andere steden en gemeenten onderzocht?  

- Werden systemen bekeken waarbij meerdere partners kunnen meewerken en delen in de winst? 

- Waarom werd daar niet voor gekozen?  

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

5.  Raadslid Steven Bettens 

Vraag 1: Kilometerheffing en verkeerstellingen op de N46 

Op 1 april van dit jaar werd de kilometerheffing voor zwaar verkeer op (sommige) gewestwegen van 

kracht. Op de gemeenteraad van 1 juni 2015 uitten we met Groen onze bezorgdheid over de impact op de 
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N46 in Oudenaarde. Deze gewestweg is, in tegenstelling tot de N60 en N8, immers niet aan deze 

tolheffing onderworpen. Ons voorstel om bij de Vlaamse Overheid te vragen ook op de N46 

kilometerheffing in te voeren, werd niet gevolgd. De impact zou via verkeerstellingen worden opgevolgd. 

Vragen:  

1. Uit documenten van het Vlaams Gewest blijkt dat er in Oudenaarde op de N46 geen tellingen zijn 

uitgevoerd. Waarom is dit niet gebeurd? Heeft de stad deze vraag effectief aan het Vlaams Gewest 

gesteld?  

2. Op welke basis gaat u vooralsnog oordelen of de kilometerheffing op de N8 en N60 sluipverkeer in 

Oudenaarde veroorzaakt, en in het bijzonder op de N46? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Vraag en voorstel 2: Zwarte punten in Oudenaarde 

Recent gaf de Vlaamse Overheid een nieuwe lijst met zwarte punten in Vlaanderen vrij. Van de 309 

locaties blijken er zich 2 in Oudenaarde te bevinden: een op de N8 ter hoogte van Kerzelare en een ander 

op het kruispunt van de Pruimelstraat en de Bruwaan. Het eerste zwarte punt zal op afzienbare termijn 

aangepakt worden door de Vlaamse overheid zelf. Voor wat de Pruimelstraat betreft zijn vooralsnog geen 

acties voorzien. Tegelijkertijd staat deze weg gecategoriseerd als lokale weg. Dit impliceert dat de stad 

zelf werkzaamheden aan de weg kan en mag uitvoeren om de veiligheid te verhogen. Volgens ons kan dit 

tegen beperkte kosten. 

Vraag (over de N8): 

op de gemeenteraad van 21 maart van dit jaar stelde Groen een vraag over de geplande aanleg van 

fietspaden langs de N8 vanaf de Edelareberg tot aan de grens met Horebeke. De studie in 2016 en eerste 

werken in 2018 zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma van AWV. Het stadsbestuur was 

niet op de hoogte van de studies die dit jaar gepland zijn. Heeft de stad inmiddels meer informatie (van 

AWV)? 

Voorstel (voor de Pruimelstraat): 

1. het college van Burgemeester en Schepenen neemt spoedig actie om het zwart punt ter hoogte van het 

kruispunt Pruimelstraat - Bruwaan weg te werken. Het maakt hiervoor de nodige budgetten vrij. 

2. het college van Burgemeester en Schepenen agendeert en licht op de gemeenteraad van september 

2016 toe wat de genomen stappen zijn in dit dossier? 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

6.  Raadslid Tim Vanderhaeghen 

Voorstel 1: Gebrek aan speelruimte in de binnenstad 

In onze binnenstad zijn recent een aantal grote appartementsgebouwen in gebruik genomen (o.a. 

Eindrieskaai), zijn er een aantal in afwerkingsfase (o.a. Achter De Wacht) en is er een nieuwe werf 

opgestart (Scheldekop). Deze appartementen zullen honderden gezinnen huisvesten, waardoor er op dit 

klein gebied ook een groot aantal kinderen zullen opgroeien. Allemaal woongelegenheden zonder eigen 

tuin. 

In de plannen ontbreekt voor dit gebied een speelruimte die voldoende kan aanbieden om aan deze nood 

te voldoen. Het Liedtspark, centraal gelegen en ondertussen ‘veilig’ gemaakt, leent zich er toe om (al dan 

niet gedeeltelijk) aan deze nood te voldoen. 

Voorstel: 

1. de stad gaat actief op zoek naar speelmogelijkheden in het park 

2. de stad heeft aandacht voor natuurlijke elementen als spelmateriaal, zoals de omgevallen boom zijn 

nut op dit moment al bewijst 

3. de stad laat zich bijstaan door de relevante adviesraden en organisaties die dagdagelijks bezig zijn 

met natuurlijk speelomgevingen. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 
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7.  Raadslid Maarten Blondeel 

Vraag 1: Verkeersveiligheid in het centrum 

Toelichting : 

1. Op 20/05/2016 deed zich een ongeval voor in Tussenbruggen ter hoogte van de ophaalbrug.  De 

huidige voorrangsregeling is onveilig.  Zo kunnen bestuurders komende van de Margaretha Van 

Parmastraat bij stoppen voor de stopstreep onvoldoende het verkeer inschatten komende vanuit 

Tussenbruggen.  

2. Op heden loop op de Matthijs de Casteleinstraat nog steeds een fietspad recht op geparkeerde wagens.   

In het middendeel van de brug is geen fietspad voorzien.  Dit zorgt voor een bijzonder onveilige 

verkeerssituatie. 

Vragen :  

- Heeft de Stad de intentie de voorrangsregeling/verkeersstroom ter hoogte van Tussenbruggen-

ophaalbrug aan te pakken en veiliger te maken? 

- Wanneer en hoe zal de onveilige verkeerssituatie voor fietsers op de Matthijs Casteleinstraat door 

Fietsstad Oudenaarde eindelijk worden aangepakt? 

De vraag wordt beantwoord door schepen  Lieven Cnudde. 

 

8.  Raadslid Dagmar Beernaert 

Vraag 1: Culturele prijs Stad Oudenaarde 

Enkele jaren geleden stelde mijn voorganger, André Vansteenbrugge, in deze raad voor om een Literaire 

Prijs Stad Oudenaarde te organiseren. Dat werd toen naar een commissie Cultuur verwezen. Daar werd 

verklaard dat men de voorkeur gaf aan een algemene Culturele Prijs Stad Oudenaarde. Intussen zijn wij 

enkele jaren verder en wij horen hier niets meer van. 

Daarom volgende vragen: 

1. Wat is de houding van het bestuur op dit moment?  

2. Wordt er nog nagedacht over zo'n prijs of is het idee definitief begraven?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

Vraag 2: Parkeerbeleid Oudenaarde 

Een tijd terug werd duidelijk dat NMBS concrete plannen heeft om de parking voor en achter het station 

in Oudenaarde betalend te maken. Het stadsbestuur gaf vorige gemeenteraad aan om binnen afzienbare 

tijd rond te tafel te gaan zitten met NMBS over de plannen. 

Daarom volgende vragen: 

1. Het stadsbestuur engageerde zich ertoe om overleg te plegen met NMBS over de plannen om de 

stationsparking betalend te maken. De plannen zijn zeer concreet en zouden op korte termijn 

uitgevoerd worden.  

a. Heeft het overleg tussen Stad Oudenaarde en NMBS ondertussen plaatsgevonden, zoals 

aangegeven op de vorige gemeenteraad? 

b. Wat zijn de resultaten van het overleg? 

c. Is er reeds duidelijkheid over de praktische maatregelen om de parking betalend te maken 

en de timing hiervan?  

d. Zijn deze plannen definitief of is er inspraak mogelijk? 

2. Het stadsbestuur engageerde zich ertoe om na het overleg met NMBS rond de tafel te zitten met 

buurtbewoners, plaatselijke horeca- en handelszaken en de pendelaars 

a. Vond er reeds overleg plaats met de horeca- en handelszaken? Met de buurtbewoners? Zo 

neen, wanneer wordt dit overleg gepland? 

b. Is er nog mogelijkheid tot inspraak van de buurt, de pendelaars en de commissie 

mobiliteit over de plannen van NMBS? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
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Vraag 3: Masterplan De Woeker 

Bij de bespreking van de budgetten eind 2015 konden we lezen dat het Masterplan Woeker geactualiseerd 

zou worden. De nieuwbouw van de muziekacademie werd ondertussen afgerond en de tweede fase is 

goedgekeurd. De werken zouden eind 2016 starten. Ondertussen gonst het van de geruchten in 

Oudenaarde dat de oude brandweerkazerne, de zogenaamde Brandwoeker met cafetaria binnenkort met 

de grond gelijk gemaakt wordt. 

Hierbij volgende vragen: 

1. Wat is de stand van zaken in het dossier van het Masterplan Woeker? Werd de actualisatie 

ondertussen afgerond? 

a. Zo ja, wat is het resultaat? 

b. Zo nee, wanneer kunnen we de actualisatie verwachten? 

2. Wat omvat de tweede fase van het Masterplan Woeker? Wanneer gaan deze werken van start? 

3. Welke werken worden gepland aan de oude brandweerkazerne en de cafetaria en op welke 

termijn zullen die werken plaatsvinden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 21u00. 

 

Goedgekeurd in zitting van 27 juni 2016. 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


