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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 24 APRIL 2017 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Peter Simoens, wnd. voorzitter; 

Lieven Cnudde, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Richard Eeckhaut, 

Peter Dossche: schepenen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

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

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

Bruno Van Waeyenberghe, Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, 

Hilde De Smet, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Maarten Blondeel, 

Dagmar Beernaert: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: secretaris 

Verontschuldigd: Marnic De Meulemeester: burgemeester; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Elisabeth Meuleman: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

Het voorstel van het schepencollege om het dossier ‘PISAD. Oprichting van een overlegorgaan in het kader 

van de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een 

dienstverlenende vereniging en aanduiding van een afgevaardigde in het overlegorgaan’ bij 

hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen, wordt eenparig goedgekeurd. 

Het voorstel van raadslid Steven Bettens om zijn vraag/voorstel over de kennisgevingsnota plan-MER 

Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde bij hoogdringendheid aan de bijkomende agenda toe te voegen 

wordt eenparig goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

1.  TMVW: statutenwijziging. Goedkeuring. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u07. 

Schepen Carine Portois vervoegt de zitting om 19u08. 

Raadslid Mathieu De Cock vervoegt de zitting om 19u10. 

De gemeenteraad, 

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

Gelet op de statuten van TMVW; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW; 

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

van 31 maart 2017; 

Gelet op de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd. 

BESLUIT: met 23 stemmen voor en 6 onthoudingen 

Artikel 1: De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp 

goed te keuren. 

Artikel 2: Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de Buitengewone 

Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

Artikel 3: Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW. 

Stemden voor: 23: Open VLD (13: Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Peter Dossche, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, Franka 

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

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

Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 6: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Groen (2: Steven Bettens 

en Folke D’Haeyer)+ SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)  
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

2.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats 15 

minuten t.h.v. Prins Leopoldstraat 45, afschaffing parkeerplaats voorbehouden voor personen 

met handicap in de Nestor de Tièrestraat. 

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 dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Prins Leopoldstraat ter hoogte van huisnummer 45 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:  Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 31 januari 2005 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Nestor de Tièrestraat 172). 

Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit 

en Verkeersveiligheid. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

3.  Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017. Bestek nr W00382017. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is om gedurende het dienstjaar 2017 een aantal voetpaden aan te leggen 

en te herstellen; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht “Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017” een bestek 

met nr. W00382017; 

Ovegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende 2 percelen : 

-) perceel 1 met een raming ten bedrage van 246.985,00 EUR excl btw of 298.851,85 EUR incl 21 % btw; 

-) perceel 2 met een raming tenbedrage van 246.985,00 EUR excl btw of 298.851,85 EUR incl 21 % btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 493.970,00 EUR excl .BTW of 

597.703,70 EUR incl. BTW; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, 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 24; 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

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

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00382017 en de raming voor de opdracht 

“Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

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

raming bedraagt 493.970,00 EUR excl .BTW meer bepaald : 

-) perceel 1 met een raming ten bedrage van 246.985,00 EUR excl BTW; 

-) perceel 2 met een raming tenbedrage van 246.985,00 EUR excl BTW. 

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

Artikel 3. De percelen zijn afzonderlijk toewijsbaar. 

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

jaarbugetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007. 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst  iedere wijziging 

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

4.  CC De Woeker. Vernieuwen tapijten en zetels. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.  

De gemeenteraad, 

Overwegende dat zowel het vasttapijt als de zetels in het CC De Woeker versleten zijn en derhalve aan 

vervanging toe zijn; dat om het comfort te verhogen geopteerd wordt om bij de nieuwe invulling bredere 

zetels te voorzien, wat op een totaal per rij van 15 in plaats van 16 zou komen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “CC De Woeker: vernieuwen tapijt en zetels” een bestek 

met nr. W00352017 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 102.110 EUR excl. BTW of 

123.553,10 EUR incl. 21% BTW; 

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

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 

budgetcode GBB-I-CUL 0705-00 2300000; 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

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

artikel 5, § 2; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00352017 en de raming voor de opdracht 

“CC De Woeker: vernieuwen tapijt en zetels”.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

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

bedraagt 102.110 EUR excl. BTW of 123.553,10 EUR incl. 21% BTW. 

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

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 

GBB-I-CUL 0705-00 2300000. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde ra 

 

5.  Abdij Maagdendale - kapel. Herstel stabiliteit. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat om de kapel van de Abdij Maagdendale voor het publiek toegankelijk te maken er 

herstelwerken dienen uitgevoerd; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Abdij Maagdendale - kapel : Herstel stabiliteit” een bestek 

met nr. W00372017 werd opgesteld; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28.276,00 EUR excl. BTW of 

34.213,96 EUR incl. 21% BTW; 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0720-00 2210007; 

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

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

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

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

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

artikel 5, § 3; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00372017 en de raming voor de opdracht 

“Abdij Maagdendale - kapel : Herstel stabiliteit”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

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

bedraagt 28.276,00 EUR excl. BTW of 34.213,96 EUR incl. 21% BTW. 

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

bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

GBB-I-BIA 0720-00 2210007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming 

 

6.  Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten nav heraanleg Markt. Bekrachtigen beslissing 

college van burgemeester en schepenen dd° 20/03/2017. 

De gemeenteraad 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2017 betreffende de goedkeruing van de 

lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze, met name de open aanbesteding met betrekking tot de 

overheidsopdracht “Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt”; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017 om in toepassing 

van artikel 33 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten af te zien van de gunning en de gunningsprocedure 

stop te zetten gezien er geen offertes werden ingediend in het kader van de overheidsopdracht voor 

aanneming van werken betreffende het leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. de heraanleg van 

de Markt; 

Overwegende dat in toepassing van artikel 26, §1, 1°, d) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdracchten voor aanneming van werken, leveringen en diensten een nieuwe gunningsprocedure 

wordt opgestart onder de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017 houdende 

goedkeuring van het bestek W00032017 en de raming, ten bedrage van 129.900 EUR (exclusief BTW) of 

157.179 EUR (inclusief BTW), voor de opdracht “Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. 

heraanleg Markt” en vaststellen van de gunningswijze; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 2289007; 

Overwegende dat bovenvermelde beslissing dient bekrachtigd door de gemeenteaard; 

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° d 

(geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ontvangen in het kader van een openbare 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 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: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017 houdende 

goedkeuring van het bestek W00032017 en de raming, ten bedrage van 129.900 EUR (exclusief BTW) of 

157.179 EUR (inclusief BTW), voor de opdracht “Leveren en plaatsen van elektriciteits-kasten n.a.v. 

heraanleg Markt” en vaststellen van de gunningswijze, wordt bekrachtigd. 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

7.  Nieuw zwembad - ontsluiting. Wijzigen van de breedte van het fietspad. Goedkeuren van de 

aangepaste plans. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2016 houdende goedkeuren van het bestek, de 

wijze van gunnen en de raming ten bedrage van 246.159,40 EUR excl. BTW met betrekking tot “ nieuw 

zwembad - ontsluiting”;  

Gelet op de vraag van de brandweer om de breedte van de fietspad aan te passen van 3,47 meter naar 4,00 

meter;  

Overwegende dat deze verbreding naar 4,00 meter gerealiseerd wordt door de aanleg van een extra verharde 

strook in grasdallen;  

Gelet op de aangepaste plans van uitvoering; 

Overwegende dat de geraamde kostprijs van deze aanpassing 3.500 EUR excl. BTW in meer bedraagt;  

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

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

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

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

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot de overheidsopdracht “ nieuw zwembad - ontsluiting” worden de aangepaste 

plans houdende verbreden van het fietspad van 3,47 m naar 4 meter goedgekeurd. 

 

8.  Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 3: elektriciteit - locatie Rodelos - 

bestek nr W23662016. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 10 april 2017 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en 

uitbreiding.  Lot 3: elektriciteit” werd gegund aan CVBA BOUCHERIE, Knapenstraat 5 te 8800 

ROESELARE; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie 

en uitbreiding.  Lot 3: elektriciteit” tegen een initieel geraamd bedrag van 311.337,00 EUR excl. BTW of 

376.717,77 EUR incl. 21% BTW; 

Gelet op het PV van opening der biedingen dd° 14 februari 2017; 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 29 maart 2017 opgesteld door CVBA BOUCHERIE; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 april 2017 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 

3: elektriciteit” aan Vansteenbrugghe, Berchemweg 95 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 374.615,20 EUR excl. BTW of 453.284,39 EUR incl. 21% BTW; 

Overwegende dat de toewijs de raming met 20,32 % overschrijdt zodanig dat bekrachtiging van de 

toewijzingsbeslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018, 

op budgetcode 0740-03 2210007 (actie GBB-I-SPOR); 

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

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

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

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

artikel 5, § 2; 

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

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: met 27 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 3: 

elektriciteit”, wordt de collegebeslissing dd° 10 april 2017 houdende toewijs aan Vansteenbrugghe, 

Berchemweg 95 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 374.615,20 EUR excl. 

BTW of 453.284,39 EUR incl. 21% BTW bekrachtigd. 

Stemden voor: 27: Open VLD (13: Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, Peter Dossche, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, Franka 

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

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

Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN 

9.  Budgetwijziging, aanvraag nr. 1 - boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde 

(Melden) 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50; 

Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de budgetwijziging 

binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de budgetwijziging bij de 

gemeenteoverheid; 

Overwegende dat de budgetwijziging, aanvraag nr. 1 - boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus 

Oudenaarde (Melden) ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij de stad Oudenaarde op 4 april 

2017; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 28 november 2016 houdende goedkeuring van de budgetten 

2017 van de verschillende kerkfabrieken; 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 21 februari 2017 houdende 

goedkeuring van de budgetwijziging, aanvraag nr.1 - boekjaar 2017; 

Overwegende dat het erkend representatief orgaan gunstig advies verleend heeft aan de budgetwijziging 

2017 van bovengenoemde kerkfabriek; 

Overwegende dat de exploitatietoelage 2017 opgenomen in de budgetwijziging, aanvraag nr. 1 - boekjaar 

2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) ongewijzigd blijft en er ook geen 

investeringen worden opgenomen. De ingediende budgetwijziging heeft dus geen invloed op de financiën 

van de stad; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 
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Artikel 1. De Gemeenteraad neemt nota van de beslissing van de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde 

(Melden) dd. 21 februari 2017 houdende goedkeuring van de budgetwijziging, aanvraag nr. 1, boekjaar 

2017.  

Artikel 2. Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, aanvraag nr. 1 - boekjaar 2017 van voornoemde 

kerkfabriek. 

Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ 

10.  Retributie voor de verkoop van een reproductie van de Kasselrijkaart van Oudenaarde 

De gemeenteraad 

Overwegende dat de stad eind 2014 twee manuscriptkaarten uit de 17de eeuw heeft aangekocht. Eén ervan 

betreft een unieke weergave te zijn van de Kasselrij Oudenaarde; 

Overwegende dat de stad heeft geïnvesteerd in de restauratie en digitalisering van deze kaarten; 

Overwegende dat naar aanleiding van de digitale ontsluiting de vraag is ontstaan om een reproductie van 

deze kaart te kunnen aankopen;  

Overwegende dat, rekening houdende met de kostprijs, verpakking en verzending van de reproductie, een 

verkoopprijs van 20,00 euro per stuk billijk is; 

Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen dd. 27 maart 2017 aangaande de verkoop 

van deze reproductie; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald 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 wordt de verkoopprijs van 

een reproductie van de Kasselrijkaart van Oudenaarde bepaald op 20,00 euro per stuk. 

Artikel 2. De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0729-01/7000100. 

Artikel 3. 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 4. Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van de 

Oost-Vlaanderen 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

11.  Uitbetaling subsidies sociale zaken 

De gemeenteraad, 

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

toelage voor het jaar 2017; 

Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen; 

Overwegend dat in de begroting 2017 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen; 

Gelet op de nota’s aan het college dd 20/02/17, 27/03/17 en 10/04/17; 

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle, 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 
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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 en AC 26 Fair Trade Label 0909-01/6493000. 

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

aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

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

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

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

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

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

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

12.  Goedkeuring notulen 

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

gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 goedgekeurd. 

 

DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET 

13. PISAD. Oprichting van een overlegorgaan in het kader van de oprichting van een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een 'dienstverlenende vereniging' 

en aanduiding van een afgevaardigde in het overlegorgaan. 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en 43 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende 

het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

van bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 

toezicht; 

Gelet op artikel 25, 26, 27 en 28 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Aangezien hieruit blijkt dat de deelname aan een overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een “dienstverlenende vereniging” voor 

drugpreventie en drugbegeleiding voor ons bestuur opportuun is in het kader van de uitkanteling van PISAD 

uit het provinciebestuur; 

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

Motivatie: 

Het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen 

persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen. Op 9 november 2016 heeft de Vlaamse 

Regering het decreet daaromtrent in het Parlement laten goedkeuren. Dit heeft concrete gevolgen voor 

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik), dat nu 

qua juridische vorm een PIVA is (Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap). Het PIVA PISAD zal 

in de toekomst moeten uitkantelen, hetzij binnen de Vlaamse Overheid, hetzij bij de aangesloten steden en 

gemeenten. 

Het provinciebestuur heeft hiertoe in september 2016 een handleiding ontvangen die toelicht hoe deze 

uitkanteling best kan gebeuren. 

Op de vergadering van 9 november 2016 van de Raad van Advies van PISAD werden meerdere pistes voor 

mogelijke toekomstige juridische structuren overlopen, waaronder de “dienstverlenende vereniging” en de 

“opdrachthoudende vereniging”. 

Indien één van die beide verenigingen zou opgericht worden, is het nodig om de volgende stappen te 

doorlopen (zie het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking): 

1) De oprichting van een “overlegorgaan”, waarin een afgevaardigde zetelt van elk gemeentebestuur 

dat van de vereniging zou deel uitmaken. Deze afgevaardigde is een lid van het College van 

Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur (art. 25 DIS) 



98 

 

 

2) Dat overlegorgaan krijgt dan de opdracht om een studieopdracht op te leveren tegen eind maart 

2017. Die opdracht moet een motiveringsnota bevatten, met de bepaling wat de toekomstige 

structuur zal doen, met welk budget, welke personeelsbezetting en dergelijke meer. Er moet ook 

een voorstel van statuten uitgewerkt worden. (art. 26 DIS) 

3) Deze studieopdracht wordt in de maand april van 2017 aan elke gemeenteraad voorgelegd, waarbij 

de gemeenteraad zich al dan niet akkoord kan verklaren, eventueel met inhoudelijke opmerkingen 

of voorstellen tot wijziging. 

4) Indien er opmerkingen zijn, gaat het overlegorgaan opnieuw aan de slag om de eventuele 

opmerkingen te verwerken om zo te komen tot een definitief voorstel tot oprichting van 

intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat opnieuw aan alle gemeenteraden wordt voorgelegd 

(in juni 2017), ditmaal te nemen of te laten (is niet meer onderhandelbaar). 

5) Vervolgens wordt de oprichtingsakte verleden (september 2017), het dossier naar de Vlaamse 

overheid opgestuurd (voor goedkeuring binnen de drie maand) en nadien gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad (december 2017). 

Dergelijke strikte timing is vereist, omdat er een sperperiode is naar aanleiding van de start van de nieuwe 

gemeentelijke legislatuur in 2019. 

Besluit: eenparig 

Art. 1: De oprichting van een overlegorgaan wordt goedgekeurd 

Art. 2: De Heer Marnic De Meulemeester, burgemeester wordt aangeduid als afgevaardigde in het 

overlegorgaan. 

Art. 3: De heer Lieven Cnudde, lid van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt aangeduid als 

plaatsvervangend afgevaardigde in het overlegorgaan. 

Art. 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 
1.  Raadslid Mathieu De Cock 

1.1  Vraag 1: Evaluatie Oudenaardebon 2016. 

Aansluitend op mijn vraag van exact een jaar geleden, nogmaals een aantal concrete vragen ter evaluatie 

van het systeem van de Oudenaardebon. De bon werd in het najaar van 2014 gelanceerd door het 

stadsbestuur ter ondersteuning van de lokale handelaars. 

Vragen: 

- Hoeveel handelaren deden er in 2016 aan mee? Is dit een stijging of daling t.o.v. 2014 en 2015? 

- Voor welk totaalbedrag werden er in 2016 bonnen verkocht? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot 

2015? 

- Welk totaalbedrag werd door de handelaars terug geïnd in 2016? Is er een percentage aan bonnen 

dat niet terug geïnd wordt en de eindklant dus niet gebruikt? 

- Hoe ziet de stad de toekomst van de Oudenaardebon? Blijft de stad dit volledig zelf beheren, of 

rekent men op initiatieven van de centrummanager of de vzw? 

- Plant de stad acties ter promotie van de Oudenaardebon, behalve de gebruikelijke zaken zoals 

publicaties in het infomagazine of op de infoborden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

1.2  Vraag 2: Wegdek Adriaan Brouwerstraat 

Het wegdek in de Adriaan Brouwerstraat tussen de Eindrieskaai en de Gaspar Heuvickstraat ligt er 

momenteel erg slecht bij t.g.v. de bouwwerken voor appartementsgebouwen aan beide zijden van de straat. 

De schade komt deels door de werfinrichting waarvoor de straat maanden was afgesloten en deels door 

sleuven die gemaakt werden voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen. 

Vragen: 

- Bij inname openbaar domein (voor vaste opstellingen) wordt door de stad een waarborg gevraagd. 

Hoe groot was de waarborg die gevraagd werd aan de bouwheer van de recentste bouwwerken? 

Hoe groot is het aandeel daarvan dat werd terug betaald? 

- Werden de nutsmaatschappijen (of onderaannemer riolering) aangesproken op de slechte kwaliteit 

van het herstel van het wegdek? 
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- Momenteel zijn er werken aan de gang in een aantal omliggende straten. Wordt er ook een herstel 

van het wegdek gepland in deze zone? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1  Vraag 1: Zonevreemde bossen. 

De Vlaamse Regering heeft beslist om een aantal zonevreemde bossen bijkomend te beschermen (kaart 

‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’, voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017). Ook in Oudenaarde 

worden 12ha zonevreemde bossen aangeduid.  Een groot stuk daarvan ligt in de nabijheid van de 

Kompascamping en de Donkvijver. 

Vragen: 

1. Heeft deze aanduiding gevolgen voor het huidige masterplan? 

2. Heeft deze aanduiding gevolgen voor The Outsider? 

3. Heeft deze aanduiding gevolgen voor onderhandelingen met Roompot? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

2.2  Vraag 2: Belastingreglement verwaarlozing en verkrotting. 

Een gebouw of perceel in verwaarloosde toestand heeft een negatieve impact op de belevingswaarde van 

een straat. Met een verwaarloosde toestand gaat vaak ook hinder en overlast gepaard (vb. sluikstorten, 

duivenproblematiek). In sommige gevallen hebben naburige eigenaars zelfs schade als gevolg van de 

verwaarloosde eigendom. Dergelijke situaties moeten vermeden worden.  Een inventarisatie van alle 

verwaarloosde situaties, gekoppeld aan een belastingreglement, kan al heel wat problemen oplossen. Dit 

blijkt ook uit de ervaringen van andere steden die een gelijkaardig initiatief genomen hebben. 

In haar meerjarenplan kondigde het stadsbestuur aan initiatieven te willen nemen tegen leegstand en 

verkrotting (AC 3.2.1).  Een eerder voorstel tot opmaak van een belastingreglement verwaarlozing werd 

door de meerderheid weggestemd (Gemeenteraad van 20 oktober 2014).  Men wou wachten op de komst 

van de huisvestingsambtenaar, zo luidde het. Bovendien worden we vandaag geconfronteerd met een 

decreet (houdende diverse fiscale bepalingen) dat voorziet om de inventarisatie en de heffing op 

verwaarloosde woningen en gebouwen voortaan op het lokale niveau te leggen. 

Tijdens de Gemeenteraad van 28 november 2016 kondigde het stadsbestuur werk te zullen maken van een 

eigen reglement verwaarlozing en verkrotting. In december 2016 zou daartoe een vergadering belegd 

worden. 

Vragen 

1. Wat is de stand van zaken? 

2. Vond die aangekondigde vergadering plaats?  Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

2.3  Vraag 3: Convenant Kernversterking Unizo. 

Tijdens de Gemeenteraad van 21 maart 2016 werd ingestemd met de ondertekening van het Convenant 

Kernversterking van Unizo, dit naar aanleiding van een voorstel van Kristof Meerschaut omtrent 

kernversterkend beleid. 

Vraag 

1. Werd het Convenant inmiddels ondertekend? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.4  Vraag 4: Plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde. 

In het Nieuwsblad (15 april 2017) konden we lezen dat door een procedurefout de publicatie van de 

kennisgevingsnota van het ‘Plan-MER Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’ opnieuw moet gebeuren.  

Dit zou betekenen dat het stadsbestuur een nieuwe kans krijgt om haar inwoners te informeren over wat er 

precies gaande is. 

Vraag: 

1. Zal het stadsbestuur deze gelegenheid aangrijpen om haar inwoners te informeren over de 

ware toedracht van dit planproces? 
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De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de hoogdringende vraag/voorstel van raadslid Steven Bettens 

en wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

3.  Raadslid Steven Bettens 

3.1  Vraag 1: kilometerheffing. 

 “In heel wat gemeenten zijn er klachten over toenemend sluipverkeer door vrachtwagens sinds de 

invoering van de kilometerheffing,” lezen we in de digitale nieuwsbrief van de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten (VVSG) van einde maart.  Verder lezen we: “Om die klachten te objectiveren voorzag 

de minister in tellingen voor en na de invoering ervan, en in onderzoek naar de mate waarin een stijging 

van het vrachtverkeer op niet-betolde wegen kan toegewezen worden aan de kilometerheffing.  Gemeenten 

duiden trouwens soms ook zelf factoren aan die mee een rol kunnen spelen: wegenwerken in de buurt, een 

wijziging in het circulatieplan, enzovoort. Dit neemt niet weg dat op verschillende plaatsen de link met de 

kilometerheffing wel degelijk voor de hand ligt: 

- op basis van cijfers, zoals in Diksmuide: metingen die de stad uitvoerde voor en na wijzen op 18,83% 

meer zwaar verkeer (N35); 

- maar ook op basis van praktijkervaringen: bijvoorbeeld aannemers die de door de gemeente 

voorgestelde route voor werven niet wensen te nemen ‘omdat ze anders kilometerheffing moeten 

betalen.’ 

We begrijpen dat de minister niet over één nacht ijs wil gaan, maar we hopen dat het resultaat ertoe zal 

leiden dat het vrachtverkeer – en trouwens niet alleen het vrachtverkeer dat nu omrijdt omwille van de 

kilometerheffing – zoveel mogelijk naar het hoofdwegennet geleid wordt.” 

De klachten waarvan de VVSG melding doet, gelden ook voor onze regio. Op de regionale bladzijden van 

verschillende kranten lazen we de voorbije weken getuigenissen van burgemeesters en inwoners uit 

buurgemeenten die de kilometerheffing als een ramp ervaren. 

Op de gemeenteraad van 1 juni 2015, toen de plannen voor de invoering van de kilometerheffing concreet 

werden en we wisten op welke wegen tol zou geheven worden, vroeg Groen om alle gewestwegen gelijk 

te behandelen. Heel concreet vroegen we toen om ook op de N46 tol te heffen. 

Het stadsbestuur wilde niet op onze vraag ingaan maar een evaluatie en tellingen na een jaar afwachten. Op 

1 april 2017 was de kilometerheffing in jaar in voege. 

Vragen: 

- Wat hebben de tellingen op de gewestwegen door Oudenaarde geleerd? 

- Hoe wordt de kilometerheffing één jaar na de invoering geëvalueerd? 

- Ook inwoners in Oudenaarde ervaren een toename van het vrachtverkeer langs gewestwegen waar op 

dit ogenblik geen tol wordt geheven. Wil de stad er bij de minister op aandringen om alle gewestwegen 

gelijk te behandelen? 

- Het is de bedoeling om een groot deel van de inkomsten van de kilometerheffing te investeren in 

weginfrastructuur en in allerhande flankerende maatregelen. Wil de stad er bij het Agentschap Wegen 

en Verkeer en bij de minister op aandringen om bijvoorbeeld het wegdek van de Deinzestraat aan te 

pakken? 

- Heeft de stad plannen om bij het Vlaams Gewest een dossier in te dienen om langsheen de N60 

geluidsschermen te plaatsen op locaties waar de bevolking een grote geluidsoverlast ervaart? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

3.2  Vraag en voorstel 2: Oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

Voor aanvang van de werken op en rond de markt was er een oplaadpunt voor elektrische fietsen op de 

kleine markt. Naar verluidt zou dit oplaadpunt er niet terug komen. 

De verkoop van elektrische fietsen in België stijgt jaar na jaar. De elektrische fiets is een heel goed 

alternatief voor iets grotere afstanden en zorgt er voor dat mensen van alle leeftijden zich op een gezonde 

manier kunnen blijven verplaatsen. Bovendien profileert Oudenaarde zich als dé fietsstad van de regio. 

Vraag: is het correct dat het oplaadpunt op de kleine markt niet terug geplaatst wordt? 

Voorstel: gelet op de nog steeds stijgende populariteit van elektrische fietsen en van de ambitie van de stad 

om een autoluw centrum te creëren en dé fietsstad van de regio te worden, zorgt de stad alsnog voor een 

elektrisch oplaadpunt voor fietsen op de (kleine) markt. 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
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4.  Raadslid Folke D'Haeyer 

4.1     Vraag 1: Sportzaal Groenhof 

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

Dat de sporthal in de Groenstraat geluidsoverlast veroorzaakt, is ondertussen gekend. Een belangrijke 

oorzaak is het gebouw zelf. Het gebouw werd akoestisch en thermisch niet afdoende geïsoleerd voor het 

beoogde dubbelgebruik.  

In de notulen van het schepencollege van 13 februari 2017 lezen we: “Geluidsmeting via milieudienst met 

bespreking toevoegen aan het dossier. Toelichten of dit binnen of buiten burenoverlast valt. Binnen veertien 

dagen het volledige dossier agenderen.” 

De bespreking van de klachten stond geagendeerd op het schepencollege van 3 april maar werd uitgesteld 

tot op het schepencollege van 14 april. Dat lezen we in de notulen van 3 april. 

De stad Oudenaarde heeft ook het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) gecontacteerd naar 

aanleiding van de geluidsproblematiek van de sporthal. Het PCM maakte een verslag met een aantal 

conclusies en stelde voor op welke manier het kon meewerken.  

Het meest efficiënte is steeds geluidshinder bij de bron aan te pakken.  Controlemetingen tijdens de 

avondperiode behoort tot de mogelijkheden.   

Vragen: 

- Wat waren de conclusies, het advies en de bemerkingen van het Provinciaal Centrum voor 

Milieuonderzoek?  

- Wat werd beslist op het college van 14 april? 

- Komen er nieuwe metingen? Ook ’s avonds? 

- Komen er maatregelen om de geluidsproblematiek aan te pakken? Welke? 

- Komen er maatregelen om de verkeersproblematiek aan te pakken? Welke? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

5.  Raadslid Maarten Blondeel 

5.1  Vraag 1: Bediening ophaalbrug 

Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting. 

Toelichting : 

Het Stadbestuur ging akkoord om initiatief te nemen voor het verlengen van de spertijd van het bedienen 

van de ophaalbrug op schooldagen van 8u00 tot 8u30 en op woensdag van 12u tot 12u30. Een schrijven 

werd gericht aan Waterwegen en Zeekanaal 

Vraag: Mocht de Stad reeds een antwoord ontvangen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.2  Vraag 2: Factuur voor verwijderen markering parkeerplaatsen Remparden en 

Doornikstraat. 

Toelichting: 

In Remparden en Doornikstraat werden de markeringen van de parkeerplaatsen (witte steen) opgebroken 

en vervangen door een grijze steen. De schepen van openbare werken stelde dat hiervoor een budget was 

voorzien van € 1.000,00. 

Vraag: 

- Is de factuur intussen bekend en hoeveel bedraagt deze desgevallend? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

6.  Raadslid Dagmar Beernaert 

6.1  Vraag 1: Afvalberg ten gevolge doortocht Ronde van Vlaanderen. 

2 april 2017 was onze stad het décor voor Vlaanderens mooiste, een echte hoogdag voor Oudenaarde! Een 

dag eerder reden duizenden wielerliefhebbers hun Ronde. De streek bleef evenwel met een kater achter. De 

beelden van de afvalberg ‘the day after’ achtergelaten door de supporters deden pijn aan de ogen. Het 

afvalgedrag van de supporters werd reeds veroordeeld door de burgemeester. 
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Op de gemeenteraad van 22 februari 2016 stelde sp.a reeds voor om een sensibiliseringscampagne op te 

zetten om het afval tijdens de Ronde Van Vlaanderen te beperken, de meerderheid ging echter niet in op 

het voorstel. 

Daarom volgende vragen: 

1. Welke initiatieven ondernam Stad Oudenaarde om het zwerfvuil langs het parcours van de Ronde 

van Vlaanderen (voor wielertoeristen) in 2017 te beperken?  

a. Werd hierover overleg gepleegd met organisator Golazo? Met Ilva? 

b. Werden die inspanningen reeds geëvalueerd? Zo ja, wat waren de resultaten van de 

evaluatie? 

c. Sommige supporters hekelden het feit dat er onvoldoende vuilnisbakken voorzien waren 

langs het parcours. Was dit zo? 

d. Overweegt Stad Oudenaarde om in 2018 wel een sensibiliseringscampagne op te zetten? 

2. Het opruimen van de afvalberg was een hele klus.  

a. Hoeveel kg afval werd nav het evenement opgehaald op grondgebied Oudenaarde? 

b. Wie staat in voor het opruimen van het parcours? Van de publieksruimten?  

c. Welke kosten gingen gepaard met de opruimactie? 

3. Het bevuilen van het openbaar domein is verboden (opgenomen in het GAS-reglement). Hoeveel 

GAS-boetes werden hiervoor tijdens de voorbije editie van de Ronde (voor wielertoeristen) 

uitgeschreven? 

4. In Oudenaarde kan je oa. zwerfafval melden met de app ‘9700’. Hoeveel keer werd die app gebruikt 

in 2016? In 2017? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

6.2  Vraag 2: Communicatie zwembad Oudenaarde. 

Op 28 april opent het nieuwe zwembad de deuren. Over de naam van het nieuwe zwembad was heel wat te 

doen. Ondertussen viel reeds een brochure van Sportoase in de bus. 

Daarom volgende vragen; 

1. De nieuwe naam van het zwembad werd niet opgenomen in de brochure van Sportoase. Een 

gemiste kans. Waarom werd gewacht met het zoeken van een nieuwe naam? Komt er nog een 

brochure die ook de nieuwe naam van het zwembad in de kijker zet?  

2. De voorbije gemeenteraad verzekerde de bevoegde schepen een poging te ondernemen om de 

leeftijd voor het kindertarief opnieuw te verhogen tot 18 jaar. In de tarieflijst van Sportoase vinden 

we hier niets van terug? Hoe werd het voorstel onthaald door Sportoase? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

6.3  Voorstel 3: Prikkelarm moment kermis. 

Voor bijvoorbeeld kinderen of volwassenen met een vorm van autisme of een vorm van epilepsie zit een 

kermisbezoek er vaak niet in. Luide muziek en felle lichten geven vaak teveel prikkels. Een prikkelarm 

moment kan hier een oplossing bieden. Op dat moment worden de lichten en luide muziek stil gezet. Op 

die manier kunnen mensen met een vorm van autisme of epilepsie ook van de kermis genieten. Een 

afgesproken moment van een paar uur prikkelarme kermis zou een mooi gebaar zijn en is gemakkelijk te 

realiseren. 

Daarom volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde organiseert in overleg met de foorkramers een prikkelarm moment op de komende 

kermissen. Dit moment wordt duidelijk vooraf gecommuniceerd naar de inwoners van Oudenaarde. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen John Adam en schepen Peter Dossche. 

 

7.  Raadslid Hilde De Smet 

7.1  Vraag 1: Paaltjes Voorburg. 

Onze markt krijgt stilaan vorm en daar kunnen we niet anders dan positief over zijn. Alsook de nieuwe 

verkeerssituatie  begint zijn latere definitieve vorm aan te nemen met de splitsing van de markt in 2 

afzonderlijke delen met elk zijn toegang en uitgang. Er werden eveneens  3 paaltjes geplaatst in de Voorburg 

waardoor het niet meer mogelijk is om vanaf de markt de daar gelegen handelszaken te bereiken. Dit is nu 

net wat de betrokken handelaars  tegen de borst stoot. 
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Na gesprekken met hen wist men mij trouwens te zeggen dat deze paaltjes een directe invloed hadden op 

hun omzet,  zij het dan in negatieve zin. Bovendien is de verkeerssituatie aan de andere kant van de paaltjes 

is een rariteit te noemen met een punt waar men rechtsomkeer moet maken waar bijna geen plaats is om 

zich te draaien. 

Als stadsbestuur hebben wij sinds kort ook de keuze gemaakt  om mee te werken aan een kernversterkend 

beleid en doen wij ons uiterste best om kleinere handelaars   in onze stad te houden. 

Vandaar mijn volgende vraag: 

Is het mogelijk om, in het belang van de daar reeds gevestigde handelszaken en ook in het belang van de 

zaak die daar binnenkort bijkomt, deze situatie te wijzigen en de doorgang terug open te stellen zodat deze 

zaken in de (nabije) toekomst geen negatieve beslissing moeten nemen en wegtrekken uit onze mooie stad? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

Hoogdringende vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens. 

Kennisgevingsnota plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde. 

Motivatie van de hoogdringendheid: 

- De kennisgevingsnota van het plan-MER en het PRUP zelf zijn de enige momenten waarop het 

publiek geconsulteerd wordt. Het belang van de kennisgevingsnota wordt hiermee ook aangetoond. 

Deze info werd bevestigd door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. 

- Het stadsbestuur van Oudenaarde en de gemeentebesturen van Wortegem-Petegem, Kruishoutem 

en Zingem zijn niet verplicht opnieuw een advies uit te brengen. Voor hen is de procedure correct 

verlopen. Deze info werd bevestigd door het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. 

- Dat de kennisgevingsnota voor het grote publiek opnieuw ter inzage zal gelegd worden, was bekend 

voor woensdag 19 april 2017 om16.00u, tijdstip waarop de vragen en voorstellen voor de 

toegevoegde agenda moesten ingediend worden. Wanneer de nieuwe publieke consultatie zou 

aanvangen, wisten we op dat ogenblik niet. 

Inmiddels, dus na woensdag 19 april 2017 om 16.00u, weten we: 

- Dat de nieuwe publieke consultatie mogelijk al begin mei aanvangt en slechts 30 dagen loopt. 

- Dat de lokale besturen opnieuw een advies mogen uitbrengen. 

- Dat, rekening houdend met de te verwachten toevloed aan opmerkingen van burgers, het meer dan 

opportuun zal zijn het advies aan te passen en 

- Dat er slechts twee inspraakmomenten voor de bevolking zijn, nl. 

o Bij deze kennisgevingsnota en 

o Bij het ontwerp-RUP, dus wanneer de beleidskeuzes voor een eventuele uitbreiding reeds 

gemaakt zijn. 

Indien de nieuwe publieke consultatie daadwerkelijk begin mei aanvangt en wetende dat de volgende 

gemeenteraad pas op maandag 29 mei plaatsvindt, verliezen deze vraag en het voorstel hun belang op de 

volgende gemeenteraad. 

Vraag: zal de stad, gezien het belang van de kennisgevingsnota en de te verwachten talrijke reacties van 

haar burgers, haar advies herzien en daarin rekening houden met de opmerkingen van haar burgers? 

Voorstel: de stad Oudenaarde organiseert bij aanvang van de nieuwe publieke consultatie een 

informatieavond over dit plan-MER en het PRUP dat hierop volgt. 

De vraag en het voorstel werden gezamenlijk behandeld met vraag 2.4 van raadslid Kristof Meerschaut en 

beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

 

 

De vergadering wordt geheven om 21u18. 

 

Goedgekeurd in zitting van 29 mei 2017. 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


