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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Afwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter;
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, Folke D'Haeyer,
Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Peter Dossche: schepen;
Mathieu De Cock: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 en 2;
Els Bostyn: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 4.
Lieven Cnudde: schepen afwezig voor agendapunt 16.
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Brownfieldconvenant site Saffre Frères. Goedkeuring.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de eigenaars van Saffers Fabriek een aanvraag hebben ingediend voor een
Brownfieldconvenant bij de Vlaamse Gemeenschap, die ontvankelijk en gegrond bevonden is door de
Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat in de Brownfieldconvenant de krijtlijnen staan voor de ontwikkeling van dit gebied;
Overwegende dat de actoren, zijnde de eigenaars, dit oud fabrieksterrein op korte termijn willen saneren;
Overwegende dat de stad Oudenaarde samen met Ovam en het departement Omgeving van de Vlaamse
Gemeenschap een regisseursrol opnemen;
Overwegende dat alle partijen het project van een duurzame woonwijk onderschrijven;
Overwegende dat het Brownfieldconvenant is afgestemd op het masterplan en het ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Overwegende dat deze convenant voorziet in de opmaak van een realisatieconvenant tussen de stad
Oudenaarde en Re-Vive Oudenaarde Land en/of Re-Vive Oudenaarde Development aangaande de
invulling en renovatie van de centrale loods in eerste fase van de ontwikkeling. Dit omvat: de beoogde
functie van de loods welke buurtoverschrijdend dient te zijn, voor de uitwerking hiervan reserveert de
stad een budget van 200.000 EUR; een ruimte van 120m² wind- en waterdicht afgewerkt door Re-Vive,
een over te dragen zone van de deze centrale shed afgewerkt door Re-Vive volgens de modaliteiten van
de stad Oudenaarde.
Overwegende dat de renconversie van een leegstaande, verouderde industriële site gelegen in de
Dijkstraat – Blekerijstraat naar een duurzame woonwijk een positieve zaak is voor de stad;
Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt gegeven aan de in bijlage geviseerde Brownfieldconvenant Oudenaarde –
Saffre Frères.
Artikel 2. De Burgemeester-Voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris worden gemachtigd
deze overeenkomst te ondertekenen.
2.

Brownfieldconvenant site Alvey. Goedkeuring addendum.

De Gemeenteraad,
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Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 de Brownfieldconvenant
Alveysite werd goedgekeurd;
Overwegende dat er een herschikking is in deze convenant gezien de verkoop van de eigendom, dat de
NV Alvey uittreedt uit deze overeenkomst en dat de NV Scheldezicht intreedt in deze overeenkomst;
Overwegende dat de stuurgroep akkoord gaat met de wijziging van de partijen en dat de NV Scheldezicht
kan toetreden tot deze convenant;
Overwegende dat een aantal bepalingen niet langer relevant zijn gezien deze specifiek waren voor de NV
Alvey;
Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 21 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen
Artikel 1. Het addendum 1 aan de Brownfieldconvenant Alveysite, geviseerd als bijlage, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. De Burgemeester-Voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris worden gemachtigd het
addendum te ondertekenen.
Stemden voor: 21: 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 (6: Lieven Cnudde, Richard
Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet
en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken)
Stemden tegen: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)
Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten
Blondeel en Dagmar Beernaert)
3.

Motie aan de Belgische regering om het verbodsverdrag op kernwapens te ondersteunen.

Raadslid Mathieu De Cock vervoegt de zitting om 19u07.
De Gemeenteraad,
Juridische grondslag en bevoegdheden
In toepassing van het gemeentedecreet van 15 juli 205 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 §1,
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van
deze aangelegenheid.
Feiten, context en informatie
Onlangs onderhandelden 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerptekst voor een
internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen liepen tot 7 juli. De ontwerptekst
kwam tot stand tijdens een eerdere onderhandelingsronde van 27 tot 31 maart. De hele procedure is
gestart in oktober 2016 met een resolutie in de Verenigde Naties, die goedgekeurd werd door 123 landen.
België was één van de 38 landen die tegen stemden en 16 landen onthielden zich. Bij de eerste
onderhandelingen in maart 2017 werden alle landen uitgenodigd mee te doen, maar België ging daar niet
op in.
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. Zolang er nucleaire
wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op het gebruik ervan en op een nucleaire ontploffing met
wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen militaire experts voor diefstal of
cyberhacking door terroristen. De enige manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren
van kernwapens. Net zoals eerder biologische en chemische wapens verboden werden. Al sedert 1968
bestaat het Non-proliferatieverdrag waarin de kernwapen staten beloofden volledig nucleair te
ontwapenen op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens beloofden er geen te verwerve. De
nucleaire afbouw komt er echter niet. Integendeel, alle kernwapenstaten plannen grootschalige
moderniseringen van hun nucleaire arsenalen. Het verbodsverdrag is dus een noodzakelijke nieuwe stap
om ooit tot een kernwapenvrije wereld te komen. Het is een noodzakelijke stimulans om de progressieve
voorstellen die al 20 jaar op tafel liggen eindelijk te laten uitvoeren. Er bestaat een groot maatschappelijk
draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de 123 VN-landen die de resolutie goedkeurden,
spraken ook meer dan 3.000 wetenschappers uit 84 landen (waaronder 29 Nobelprijswinnars) hun steun
uit in een open brief. Het internationale Rode Kruis, paus Franciscus en het Europees Parlement spraken
hun steun uit voor de onderhandelingen. In eigen land riepen de jongerenvoorzitters van de vijf grootste
Vlaamse partijen en meer dan 200 artsen de regering op om mee te onderhandelen. In Japan hebben de
burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki een petitie gelanceerd die ook in Vlaanderen circuleert.
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De streek rond Ieper, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea is één grote getuigenis
van wat een oorlog met zich mee brengt. De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden ongetwijfeld nog
vele malen erger zijn.
Overwegende dat de stad Ieper vraagt een motie te ondersteunen waarin aan de Belgische regering
gevraagd wordt het verbodsverdrag op kernwapens te steunen;
Overwegende dat de stad Oudenaarde zich onder meer als taak stelt vanuit zijn positie als lokaal bestuur
aan vrede te werken;
Overwegende dat de Oudenaardse burgemeester lid is van Mayors for Peace;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Ondersteunt de motie van de stad Ieper en doet een dringende oproep aan de Belgische
Regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel
beding meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische Regering gevraagd om, overeenkomstig het
regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op
kernwapens.
Artikel 2. Deze motie over te maken aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement.
4.

Motie tegen de mogelijke verhuis van de algemene administratie Patrimoniumdocumentatie
van oudenaarde naar Zottegem.

De Gemeenteraad,
Ingevolge een operatie bij de FOD Financiën, die kadert in een ruimere centralisatiebeweging en
rationalisering, zouden plannen bestaan om de afdeling te Oudenaarde ingevolge plaatsgebrek over te
hevelen naar Zottegem.
Dit zou mede ingegeven zijn door het feit dat het huurcontract voor het Kadaster, gevestigd aan de
Louise-Mariekaai, afloopt op 1 maart 2018 en dat er door de centralisatie van andere fiscale diensten nu
reeds een plaatstekort zou zijn in de bestaande gebouwen, gebruikt door de FOD Financiën in de
Marlboroughlaan en het aan het Sint-Jozefsplein.
Overwegende dat Kadaster en Registratie een regionale functie uitoefent voor een groot aantal inwoners
van de Vlaamse Ardennen;
Gelet op het feit dat er de voorbije jaren een beweging is ontstaan waarbij meerdere diensten van de FOD
Financiën uit de regio Vlaamse Ardennen gecentraliseerd worden binnen het Financiëncentrum in
Oudenaarde;
Gelet op de sociale context van de personeelsleden die reeds vele jaren in Oudenaarde zijn tewerkgesteld;
Besluit: eenparig
Enig artikel. Vraagt aan de Minister van Financiën om de administratie Patrimoniumdocumentatie met
standplaats Oudenaarde in Oudenaarde te behouden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
5.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; P-plaats
voorbehouden voor personen met handicap in de Dijkstraat; fietspaden Matthijs
Casteleinstraat, tonnagebeperking Robert de Preesterstraat, elektrische laadpalen, aslijn
Smallendam, voetgangersoversteek Rekkemstraat.

Raadslid Els Bostyn vervoegt de zitting om 19u15.
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;
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Gelet op het besluit Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19/11/2010;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende het feit dat de Matthijs Casteleinstraat onderdeel vormt van de fietsring en dagelijks door
vele fietsers wordt gebruikt;
Overwegende het feit dat de Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Eandis, sinds 13 april 2016
dienen in te staan voor de uitrol van elektrische laadinfrastructuur;
Overwegende de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om voor de plaatsing,
aansluiting en uitbating van de laadinfrastructuur beroep te doen op Eandis en om in 2017 in overleg met
Eandis, drie laadpunten te voorzien;
Overwegende de optimale wandelroute voor schoolkinderen vanuit de wijk Esdoorn naar het KBO Ename
of Abraham Hans school;
Overwegende het feit dat verschillende ouders van KBO St. Walburga de K&R tegen de rijrichting in
gebruiken;
Overwegende het feit dat de Robert de Preesterstraat als sluiproute wordt gebruikt o.a. door zwaar
verkeer;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: met 23 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 onthoudingen
Artikel 1: In de Dijkstraat t.h.v. nr. 46 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2: In de Matthijs Casteleinstraat, tussen de fietsoversteek en het kruispunt met Smallendam wordt
aan beide zijden van de weg een fietspad voorzien. Dit wordt aan beide zijden middels wegmarkeringen
(twee evenwijdige onderbroken witte strepen) aangeduid.
Artikel 3: In de Smallendam, ter hoogte van de K&R aan KBO St. Walburga, tussen beide
voetgangersoversteken, wordt een doorlopende witte aslijn voorzien.
Artikel 4: In de Robert de Preesterstraat tussen de Landlos en de Hamstraat wordt het verkeer van meer
dan 3.5T verboden. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden C21 met vermelding van 3.5T.
Artikel 5: Op parking de Ham wordt een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische auto’s voorzien.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a aangevuld met een onderbord met daarop het symbool
voor elektrische voertuigen.
Artikel 6: Op de parking op het Ohioplein wordt een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische auto’s
voorzien. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a aangevuld met een onderbord met daarop het
symbool voor elektrische voertuigen.
Artikel 7: Op de parking op het Matersplein wordt een parkeerplaats voorbehouden voor elektrische
auto’s voorzien. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a aangevuld met een onderbord met
daarop het symbool voor elektrische voertuigen.
Artikel 8: Ter hoogte van het kruispunt met de Esstraat wordt over de Rekkemstraat een
voetgangersoversteek voorzien.
Artikel 9: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Stemden voor: 23: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De
Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Richard
Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique
Van Den Heede) + Hilde De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken)
Stemden tegen: 2: SP.a (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG
6.

Oprichting onderwijsraad (adviesraad) en goedkeuring statuten

De Gemeenteraad,
Overwegende dat er vanuit verschillende hoeken gevraagd wordt om een onderwijsraad op te richten;
Overwegende dat het opportuun is een adviesraad op te richten, die het stadsbestuur kan adviseren bij het
ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een netoverschrijdend en flankerend onderwijsbeleid.
Gelet op de nota aan het College van 19/06/17 waarbij het College zich akkoord verklaart met de
oprichting van deze adviesraad en het ontwerp van statuten;
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Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
Er wordt een onderwijsraad, stedelijke adviesraad, opgericht, die het stadsbestuur kan adviseren bij het
ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een netoverschrijdend en flankerend onderwijsbeleid.
Artikel 2.
De statuten, zoals geviseerd in bijlage bij deze beslissing, worden goedgekeurd.
Ontwerp statuten Oudenaardse OnderwijsRaad (OOR) - adviesraad
Doelstellingen
Art. 1: De OOR is een gestructureerd netoverschrijdend overleg- en adviesplatform waar met alle
onderwijsinrichters en eventuele partners samen de krijtlijnen worden uitgezet voor een duurzaam,
kwalitatief, coherent en innovatief flankerend onderwijsbeleid binnen de stad Oudenaarde. OOR richt
zich op de optimalisatie en een betere inbedding van de onderwijsorganisatie van alle leerlingen tot 12
jaar uit Oudenaardse scholen.
Art. 2: OOR kan vraaggestuurde items ter tafel leggen en heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief een
advies te geven aan het stadsbestuur.
Art. 3: OOR heeft eveneens als opdracht om het plaatselijk onderwijsbeleid te optimaliseren, door het tot
stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking over de onderwijsnetten heen en met
beleidsmakers en betrokkenen.
Overlegvoorwaarden
Art. 4: OOR wil een gestructureerde overlegcultuur op gang brengen met alle partners en met respect
voor de eigenheid van de onderwijsnetten.
Art. 5: De voorzitter neemt het initiatief voor de vergadering in overleg met de stuurgroep.
Art. 6: Wanneer het stadsbestuur OOR om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie
voegen.
Art. 7: Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds
informatie opvragen aan het stadsbestuur, dat deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er
wettelijke bezwaren zijn.
Art. 8: OOR streeft naar een dynamische en opbouwende interactie tussen onderwijs en alle betrokken
partners naar efficiënte werkvormen en naar een stevig draagvlag voor haar beslissingen en initiatieven.
We baseren ons op twee basisprincipes: engagement en consensus. Engagement: De OOR kan niet in de
plaats treden in plaats van de participanten in de uitvoering van of de controle over de overeengekomen
engagementen. Van de participanten wordt een loyale uitvoering verwacht van die gezamenlijk genomen
engagementen.
Consensus: te allen tijde wordt er naar consensus gestreefd. Indien geen consensus kan worden bereikt,
beslist de OOR bij stemming via een twee/derden meerderheid voor statuutwijzigingen en de helft plus
één voor andere beslissingen.
Bevoegdheden
Art. 9: OOR kan een stimulerende en informerende functie opnemen, wat betreft netoverschrijdende
projecten en beleidsvoorbereidend onderzoek inzake onderwijsmateries.
Art. 10: OOR heeft als opdracht een beleidsvisie te ontwikkelen en beleidsvoorbereidend advies te
verstrekken aan het stadsbestuur betreffende onderwijsmateries.
Advies vragen
Art. 11: Het stadsbestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met:
a. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b. opgave van wettelijke en financiële randvoorwaarden, waarmee de adviesgever moet rekening
houden;
c. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het stadsbestuur
Het stadsbestuur zal de OOR minimaal een termijn van vier schoolweken geven, te rekenen vanaf de
datum van aankomst van de adviesvraag bij de adviesraad. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille
van hoogdringendheid, kan het stadsbestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak
tussen OOR en stadsbestuur kan de termijn ook verlengd worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten.
Advies uitbrengen
Art. 12: OOR zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur en in de
adviezen melding maken van:
a. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
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b. duidelijke weergave van het standpunt van OOR, met vermelding van afwijkende meningen of
minderheidsstandpunten.
Beantwoording van adviezen
Art. 13: Het stadsbestuur zal binnen een termijn van vier schoolweken, te rekenen vanaf de datum dat het
advies bij het stadsbestuur toekwam, een schriftelijk antwoord bezorgen aan de OOR. Het stadsbestuur
zal bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het stadsbestuur binnen de zes
weken een antwoord bezorgen, met de melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen
en de opgave van de datum, waarop een definitief antwoord aan de OOR zal bezorgd worden.
De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van de termijn buiten beschouwing gelaten.
Ondersteuning
Art. 14: Het stadsbestuur zal OOR ondersteunen door:
a. op de begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de dagelijkse werking op te nemen.
De controle op de aanwending van dit budget zal gebeuren door een jaarlijks bij het stadsbestuur
in te dienen rekening;
b. administratieve en logistieke ondersteuning door de stedelijke diensten te verzorgen, alsook door
een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen OOR.
Algemene vergadering
Art. 15: De Algemene Vergadering is bevoegd voor de toepassing en de uitvoering van de bepalingen
opgenomen in deze statuten.
Art. 16: Samenstelling
 voorzitter: wordt voor 2 jaar verkozen met 2/3 van de stemmen. Het mandaat kan met
maximum 2 jaar verlengd worden, opnieuw met een meerderheid van 2/3. Eén van de 4
onderwijsnetten dragen om beurt een voorzitter aan;
 Bevoegde Schepen en ondersteunende ambtenaar zijn ambtshalve lid en hebben geen
stemrecht. De bevoegde schepen heeft een louter adviserende functie en neemt niet deel
aan de beraadslagingen.
 Een vertegenwoordiger van elke basisschool;
 Vertegenwoordiging vanuit de beide academies;
 Een afgevaardigde per ouderparticipatieraad van elke basisschool;
 Vertegenwoordiging van de Oudenaardse Adviesraden;
 Een vertegenwoordiging LOP.
Art. 17: OOR kan in functie van bepaalde thema’s deskundigen uitnodigen.
Art. 18: De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de stuurgroep en wordt
voorgezeten door de voorzitter.
Stuurgroep
Art. 19: Samenstelling: de voorzitter, afvaardiging van max 2 directies/coördinatoren uit alle netten, de
bevoegde Schepen en ondersteunende ambtenaar.
Art. 20: De stuurgroep komt samen telkens de voorzitter erom verzoekt;
De stuurgroep komt eveneens samen wanneer drie leden van de stuurgroep erom verzoeken. Het verzoek
wordt gemotiveerd aan de voorzitter gestuurd.
Art. 21: De stuurgroep bereidt de vergaderingen van de Algemene Vergadering voor en voert de genomen
beslissingen uit.
Duur
OOR werd opgericht voor onbepaalde duur en kan ten alle tijde ontbonden worden. De ontbinding kan
worden uitgesproken volgens de onderstaande modaliteiten:
Over de ontbinding van OOR kan alleen geldig beraadslaagd worden wanneer het voorwerp daarvan
uitdrukkelijk vermeld wordt in de agenda en wanneer 2/3 der stemgerechtigde leden op de vergadering
aanwezig zijn terwijl 2/3 der uitgebrachte stemmen de wijziging of ontbinding moeten aanvaarden.
Zijn 2/3 van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede
samenkomst bijeen geroepen worden. Deze kan geldig beraadslagen, welke ook het getal der
stemgerechtigde aanwezigen is, bij een gewone meerderheid, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat
het hier een tweede oproeping betreft ter wijziging van de statuten of ontbinding van de onderwijsraad.
Mandaat
Art. 22: Aan het mandaat van de vertegenwoordigers komt een einde door:
1. Door persoonlijk ontslag;
2. Door het verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening die men vertegenwoordigt;

208
3. Door het verdwijnen van de link tussen de vertegenwoordiger en de organisatie, dienst of
voorziening die men vertegenwoordigt.
Oudenaardse OnderwijsRaad
Aministratieve Zetel: Stadsbestuur Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
7.

Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven

De Gemeenteraad,
Gelet op het bestaan van de verschillende kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde;
Gelet op het feit dat, binnen het kader van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op
de begroting, het stadsbestuur subsidies kan verlenen aan de door Kind en Gezin vergunde
kinderopvanginitiatieven, ter ondersteuning van hun werking;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een reglement op te maken;
Gelet op het bestaan van de adviesraad voor kinderopvang, het lokaal overleg kinderopvang;
Gelet op de nota aan het college dd 11/09/2017 waarbij het college zich akkoord verklaarde met het
ontwerp van subsidiereglement;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde
kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde, zoals in bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in
Oudenaarde
Artikel: algemene bepalingen
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het stadsbestuur van Oudenaarde subsidies verlenen
aan door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde.
Het betreft een startpremie en een jaarlijkse ondersteuningspremie.
De subsidies zijn bedoeld voor de ondersteuning van de werking van de kinderopvanginitiatieven. Het
stadsbestuur wil hiermee zijn waardering uiten voor het werk van de kinderopvangsector en de
mogelijkheid die dit biedt aan ouders om werk en/of opleiding te combineren met hun gezinsleven. Het
stadsbestuur wil tevens het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang op zijn grondgebied stimuleren.
Artikel: voor wie
Elk kinderopvanginitiatief in Oudenaarde dat instaat voor de opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3
jaar (zowel gezins- als groepsopvang) of gezinsopvang van schoolgaande kinderen kan een
subsidieaanvraag indienen.
Artikel: voorwaarden
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een kinderopvanginitiatief voldoen aan volgende
voorwaarden:
- Beschikken over een vergunning van Kind en Gezin, die geldig is op het moment van de
aanvraag.
- Jaarlijks actief deelnemen aan minstens 3 initiatieven van het lokaal overleg kinderopvang
- De website kinderopvangwijzer Oudenaarde up to date houden
- Minstens 3 kwartalen opvang georganiseerd hebben.
- Voor 2017 geldt enkel de voorwaarde dat men over een gunningsattest beschikt van Kind &
Gezin en actief kinderen heeft opgevangen.
Artikel: aanvraag
Om een aanvraag in te dienen moet het aanvraagformulier ter beschikking gesteld door het stadsbestuur,
samen met een verklaring op eer jaarlijks ingevuld worden en samen met een kopie van het
vergunningsbewijs van Kind en Gezin bezorgd worden aan:
Stadsbestuur Oudenaarde, sociale dienst, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
De subsdieaanvraag moet ingediend worden voor 30/09 van het betrokken jaar. Voor het jaar 2017 moet
dit uitzonderlijk gebeuren voor 31/10/17.
Artikel: werkjaar
Elk werkjaar loopt van 1/01 tot 31/12.
Artikel: soorten premies en verdeelsleutel
Startpremie:
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Er wordt een startpremie toegekend van 250 euro voor de gezinsopvang en van 500 euro voor de
groepsopvang voor nieuw startende kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde. Bij een verhuis van een
bestaand initiatief naar een nieuwe locatie wordt er geen nieuwe startpremie toegekend.
Nieuw startende initiatieven worden lid van het lokaal overleg kinderopvang en houden hun gegevens up
to date op de website kinderopvangwijzer Oudenaarde.
Indien een voorziening stopt binnen het jaar, zal de startpremie terug gevorderd worden.
Bij overgang van een groepsopvang naar een gezinsopvang of omgekeerd, behoudt men het recht op een
starterspremie.
Deze subsidie moet gebruikt worden voor volgende doeleinden:
- Het voldoen aan de gunningsvoorwaarden van Kind en Gezin
Jaarlijkse ondersteuningspremie:
Er wordt een jaarlijkse ondersteuningspremie toegekend van 25 euro per door Kind en Gezin vergunde
opvangplaats zoals vermeld op het vergunningsattest.
Deze subsidie moet gebruikt worden voor volgende doeleinden:
- Het blijvend voldoen aan de gunningsvoorwaarden van Kind en Gezin
- Het volgen van vorming
- Het kopen van duurzaam pedagogisch materiaal
Artikel: advies en beslissing
De subsidie wordt berekend volgens de in dit reglement bepaalde regels.
Het dagelijks bestuur van de adviesraad lokaal overleg kinderopvang brengt advies uit over de
toekenning van de subsidie aan de sociale dienst.
Het College van Burgemeester en Schepen neemt de eindbeslissing.
Artikel: uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van het
kinderopvanginitiatief.
De subsidie wordt uiterlijk op 31/12 van het betrokken jaar uitbetaald.
Artikel: controle
Als blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt werden of als de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd
werden, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om de toegekende subsidie terug te
vorderen en het betrokken initiatief van verdere subsidiëring uit te sluiten.
Artikel
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering en de controle van dit
reglement.
Artikel: slotbepaling.
Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/09/2017 en treedt in werking op
1/10/2017.
Het reglement zal op het einde van elk werkjaar geëvalueerd worden in overleg met het lokaal overleg
kinderopvang.
BESTUUR SPORT
8.

Concessie Sportoase - Addendum III n.a.v. tarifering van erkende Oudenaardse
watersportverenigingen, OK-passers en trimzwemmers.

De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van dd. 26 januari 2015 de concessieovereenkomst tussen de stad
Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde
goedkeurde;
Gelet dat tussen hogervermelde partijen op 24 maart 2015 een concessieovereenkomst voor de bouw en
exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van dd. 22 februari 2016 dat het addendum I aan de
concessieovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en exploitatie van
een stedelijk zwembad in Oudenaarde goedkeurde, waarbij de concessionaris de opdracht kreeg de
afbraak van het bestaande zwembad, de aanleg van de parking van het nieuwe zwembadcomplex, alsook
de omgevingswerken ter ontsluiting van het niet zwembadcomplex uit te voeren;
Gelet dat tussen hogervermelde partijen op 21 maart 2016 het addendum I bij de concessieovereenkomst
voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van dd. 20 februari 2017 dat het addendum II aan de
concessieovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en expoitatie van
een stedelijk zwembad in Oudenaarde goedkeurde, waarbij de concessionaris de opdracht kreeg een
speeltuin te bouwen en te integreren in de buitenaanleg in de onmiddellijke omgeving van het nieuw
stedelijk zwembadcomplex;
Gelet dat tussen hogervermelde partijen op 22 februari 2017 het addendum II bij de
concessieovereenkomst voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd
afgesloten;
Overwegende dat ingevolge artikel 28 van de concessieovereenkomst de tarieven werden vastgelegd en
elke mogelijke wijziging van de tarieven voor scholen en clubs een voorafgaande, schriftelijke en
uitdrukkelijke goedkeuring van de concessiegever vereist;
Gelet op de beslissing van Sportoase van 12 januari 2017 en bijhorende beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen van 27 februari 2017 om het tarief voor erkende Oudenaardse
watersportverenigingen van de prijs/baan/uur te verminderen van 10 euro naar 7,50 euro;
Overwegende dat het tarief van de OK-pas-gebruikers van Oudenaarde en Zwalm 1,5 euro is per korte
activiteit en dit in de tarifering van Sportoase dient aangepast te worden;
Overwegende dat het tarief voor de OK-pas-gebruikers van Oudenaarde en Zwalm 4,5 euro is voor een
10-beurtenkaart en dit in de tarifering van Sportoase dient aangepast te worden;
Overwegende dat het verschil in tarief voor de OK-pas-gebruikers kan aangerekend worden op
artikelnummer 0470-02/6430100 (tussenkomsten in exploitatiekosten);
Overwegende dat een tarief voor zwemmers die louter baantjes komen trekken kan voorzien worden via
een trimkaart en deze € 20,00 voor inwoners van Oudenaarde en € 25,00 voor niet-inwoners van
Oudenaarde kost;
Overwegende dat bovenstaande zaken: tarief clubs (7,5 euro per baan per uur), tarief OK-pas (1,5 euro
per beurt, 4,5 euro voor een 10-beurtenkaart) en tarief trimzwemmers (20 euro voor inwoner en 25 euro
voor niet-inwoners) definitief kunnen geïntroduceerd worden mits dit te omschrijven in Addendum III;
Besluit: Met 25 stemmen voor en 5 onthoudingen
Artikel 1: Onderstaand addendum III aan de concessieovereenkomst tussen de Stad Oudenaarde en
Sportoase voor de bouw een exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde wordt goedgekeurd:
TUSSEN
De STAD OUDENAARDE, met kantoren in het administratief centrum Maagdendale, Tussenmuren 17
te 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heren Marnic De Meulemeester, burgemeester, en Luc
Vanquickenborne, stadssecretaris, beiden handelend in opdracht van het college van burgemeester en
schepenen, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en toepassing van het
administratief toezicht door de bevoegde overheid,
hierna genoemd “de Stad” of “de concessiegever”,
EN
De NV SPORTOASE OUDENAARDE, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2310
Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, vertegenwoordigd door Cox Eddy en Van Isterdael Marc
hierna genoemd “de concessionaris”.
OVERWEGENDE:
Dat tussen hogervermelde partijen op 24 maart 2015 een concessieovereenkomst voor de bouw en
exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Dat tussen hogervermelde partijen op 21 maart 2016 een addendum bij de concessieovereenkomst voor
de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Dat tussen hogervermelde partijen op 20 februari 2017 een addendum II bij de concessieovereenkomst
voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Dat ingevolge artikel 28 van de concessieovereenkomst de tarieven werden vastgelegd en elke mogelijke
wijziging van de tarieven voor scholen en clubs een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke
goedkeuring van de concessiegever vereist;
De beslissing van Sportoase van 12 januari 2017 en bijhorende beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen van 27 februari 2017 om het tarief voor erkende Oudenaardse
watersportverenigingen van de prijs/baan/uur te verminderen van 10 euro naar 7,50 euro;
Dat het tarief van de OK-pas gebruikers van Oudenaarde en Zwalm 1,5 euro is per korte activiteit en dit
in de tarifering van Sportoase dient aangepast te worden. Een normale zwembeurt kost gemiddeld 4,5
euro;
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Dat het tarief voor de OK-pas gebruikers van Oudenaarde en Zwalm 4,5 euro is voor een 10-beurtenkaart
en dit in de tarifering van Sportoase dient aangepast te worden. Een normale zwembeurt kost gemiddeld
35 euro;
Dat een tarief voor zwemmers die louter baantjes komen trekken kan voorzien worden via een trimkaart
en deze € 20,00 voor inwoners van Oudenaarde en € 25,00 voor niet-inwoners van Oudenaarde kost;
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1. Doel en voorwerp van het addendum:
De concessionaris staat in voor:
 De toepassing van volgende tarieven:
o Verenigingen
Sportoase zal aan erkende Oudenaardse watersportverenigingen 7,5 euro per baan per
gepresteerd uur factureren op kwartaalbasis met een betalingstermijn van 60 dagen.
De tarieven worden indien nodig jaarlijks geïndexeerd overeenkomsten de
consumentenindex na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.
o OK-pas
Het tarief voor bezitters van een OK-pas uit Oudenaarde en Zwalm is 1,5 euro per
zwembeurt en 4,5 euro voor een 10-beurtenkaart.
Bezitters van een OK-pas uit andere gemeenten hebben geen recht op het kortingstarief.
o Trimkaart
Sportoase past voor personen die louter baantjes willen zwemmen betalen het principe
van de trimkaart toe en zal volgende tarieven hanteren:
 Voor inwoners van Oudenaarde: 20 euro per trimkaart (10 beurten)
 Voor niet-inwoners van Oudenaarde: 25 euro per trimkaart (10 beurten)
De concessiegever blijft instaan voor:
 Het verschil in kostprijs voor de OK-passers, wordt na het bezorgen van een gedetailleerde
overzichtslijst en facturatie door de concessiegever betaalt.
Artikel 2. Duur van het addendum 3:
De duur van het addendum 3 beperkt zich tot het eerste exploitatiejaar. Uiterlijk 3 maanden voor het
einde van het eerste exploitatiejaar zullen partijen in onderling overleg de aangepaste tarieven evalueren
en desgevallend bijsturen of verlengen. Addendum 3 wordt niet stilzwijgend verlengd.
Artikel 3. Slotbepaling:
Voor zover er in het addendum niet wordt afgeweken, blijven alle overige bepalingen van de
concessieovereenkomst integraal van toepassing op het addendum.
Opgemaakt te Oudenaarde op ………………… 2017 in vijf originele exemplaren, waarvan elke partij
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Voor NV Sportoase Oudenaarde
Voor de Stad Oudenaarde
Stemden voor: 25: 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, Wim Merchie, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique
Van Den Heede) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet en Bruno Van
Waeyenberghe (onafhankelijken)
Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
9.

Toelage erkende Oudenaardse zwemclubs: 50% op factuur Sportoase Zwem.com voor jeugd.

De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van dd. 26 januari 2015 de concessieovereenkomst tussen de stad
Oudenaarde en de NV Sportoase voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde
goedkeurde;
Gelet dat tussen hogervermelde partijen op 24 maart 2015 een concessieovereenkomst voor de bouw en
exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde werd afgesloten;
Gelet op de beslissing van Sportoase van 12 januari 2017 en bijhorende beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen van 27 februari 2017 om het tarief voor erkende Oudenaardse
watersportverenigingen van de prijs/baan/uur te verminderen van 10 euro naar 7,50 euro;
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Gelet op het voorstel van addendum III aan de concessieovereenkomst tussen de Stad Oudenaarde en
Sportoase voor de bouw een exploitatie van een stedelijk zwembad in Oudenaarde dat eveneens in zitting
van 25 september 2017 wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad, waarin de prijs van 7,5
euro per baan per uur voor erkende Oudenaardse watersportclubs wordt bestendigd;
Gelet op het retributiereglement voor het gebruik van sportacommodaties, goedgekeurd in haar zitting
van 30 mei 2016;
Overwegende dat artikel 2, paragraaf 2 meldt dat “Elke groep gebruikers, indien allen jonger dan 18, bij
het houden van oefeningen of in de erkende georganiseerde competitiewedstrijden voor de jeugd, een
vermindering van 50% op het bovenvermeld tarief wordt toegestaan;
Gelet op het advies van het College van burgemeester en schepenen van 27 februari 2017 om artikel 2,
paragraaf 2 - m.b.t. korting voor jeugdleden - van het retributiereglement voor het gebruik van
sportaccommodaties, goedgekeurd op 30 mei 2016, door te trekken naar de erkende Oudenaardse
zwemverenigingen, actief in Sportoase Zwem.com;
Overwegende dat NV Sportoase 7,5 euro per baan per uur factureert aan de erkende Oudenaardse
zwemverenigingen en de verenigingen met jongeren bijgevolg een toelage van 50% op het totaalbedrag
van elke binnengebrachte factuur zullen ontvangen;
Overwegende dat als de stad de hierboven vermelde werkwijze zou gebruiken Ozeka 12.262,50 euro/jaar
moet betalen of 3,75 euro per baan per uur en bijgevolg de stad door middel van toelagen de overige
12.262,50 euro betaalt;
Overwegende dat deze toelage kan toegewezen worden op artikelnummer 0740-02/6493000, toegestane
werkingssubsidies aan verenigingen;
Besluit: Met 27 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: keurt de toelage van 50% op de facturen van Sportoase Zwem.com aan erkende Oudenaardse
watersportclubs met jeugdwerking goed.
Stemden voor: 27: 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, Wim Merchie, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique
Van Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel
en Dagmar Beernaert) + Hilde De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken)
Onthielden zich: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
10. Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht. Aquafinproject 22.812. Goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst met NV Aquafin en goedkeuren van het addendum bij de
overeenkomst.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de Rietgracht ( Coupure) in de jaren 1970 ingekokerd is en gebruikt als gemengde
collector voor de aansluiting van het rioleringsstelsel van Oudenaarde centrum en opwaarts;
Overwegende dat de NV Aquafin de nodige aanpassingswerken plant aan de Rietgracht;
Overwegende dat het Aquafinproject 22.812 tot doel heeft een DWA-riool te realiseren in de bestaande
koker van de Rietgracht en de overwelfde zijtak van de Gevaertsdreef; dat de koker zelf als
hemelwaterafvoer kan gebruikt worden;
Overwegende dat het project een centrale as creëert waar enerzijds het hemelwater en anderzijds het
afvalwater van Oudenaarde centrum kan op worden aangesloten; dat hierdoor de verdunning van het
aangevoerde afvalwater in de RWZI sterk zal kunnen verminderen naarmate grote verharde oppervlakken
langs het tracé van de Rietgracht afgekoppeld worden;
Overwegende dat in de komende jaren volgende projecten gescheiden zullen kunnen aansluiten:
- De gerenoveerde Markt;
- AZ-Oudenaarde;
- Bernardus college;
- Beverestraat-Wortegemstraat-Kortrijkstraat;
- Site “ Saffre “;
- Sint-Jozefsplein en omgeving;
- Sportcentrum;
Overwegende dat de werken volgende bovengrondse impact zullen hebben:
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-

Neringstraat: volledige renovatie van de collector (Ø 1500) en de talrijke leidingen, met inbegrip
van de rijweg, groenstrook en fietspad;
- Tacambaroplein: maken van een tijdelijke toegang in de koker, bouwen van 2
overstortconstructies;
- Gevaertsdreef ( deel vanaf Tacambaroplein tot Devosstraat): aanleg van DWA riolering via
opbraak en herstel in oorspronkelijke toestand van een weghelft en voetpad;
- Bouwen van 4 toegangsgebouwen:
Blekerijstraat in de groenzone t.h.v. Woestine;
Verdurestraat, in parkeerzone nabij het kruispunt met de Beverestraat;
Hofstraat, in parkeerzone aan kruispunt Devosstraat – Gevaertsdreef;
Terrein Bernarduscollege, in groenzone ten noordwesten van de fietsenstalling;
Gelet op het plan met aanduiding van het project;
Gelet op het technisch plan;
Gelet op de totale raming ten bedrage van 6.448.366,56 EUR excl btw waarvan 6.318.660,58 EUR excl.
btw ten laste van Aquafin en 129.705,98 EUR excl btw ten laste van de stad;
Overwegende dat het noodzakelijk is om omtrent bovengenoemde werken met NV Aquafin een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten;
Gelet op de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de stad Oudenaarde en de NV Aquafin wat betreft de studieopdracht op 16 juli 2015
een overeenkomst hebben afgesloten met het studiebureau NV Snoeck & Partners, Engelse Wandeling 70
te 8510 Kortrijk;
Overwegende dat in het Aquafinproject ook de 19e eeuwse gemetste koker waarin restanten zijn verwerkt
van de middeleeuwse Beverepoort en versterkingen , lopende vanaf de sporthal van het Bernarduscollege
via Tacambaroplein, Gevaertsdreef en Jacob Lacopstraat, wordt gerenoveerd;
Overwegende dat deze koker met historische erfgoed publiek toegankelijk kan worden gemaakt over een
afstand van 400 meter;
Overwegende dat 2 toegangsgebouwen naar de koker worden voorzien, respectievelijk ter hoogte van de
fietsenstalling van het Bernarduscollege en van de parking Gevaertsdreef (Pink Panter);
Overwegende dat om de toegankelijkheid van de koker te realiseren bijkomend de aanleg van een DWAriolering in de Gevaertsdreef en Tacambaroplein over een lengte van ongeveer 205 m dient uitgevoerd;
Overwegende dat deze werken ten laste zijn van de stad en worden geraamd op 129.705,98 EUR excl
btw, als volgt verdeeld:
- raming rioleringswerken:
170.798.53 EUR
- Tussenkomst Aquafin:
-119.955,75 EUR
- Raming wegeniswerken:
78.863,20 EUR
Totaal ten laste van de stad:
129.705,98 EUR
Overwegende dat wat betreft de werken in opdracht van de stad het noodzakelijk is dat een addendum aan
de studieovereenkomst wordt goedgekeurd waarbij de opdracht van studiebureau Snoeck & Patners wordt
uitgebreid met de werken “ aanleg van een DWA-riolering in de Gevaertsdreef en Tacambaroplein over
een lengte van ongeveer 205 m “;
Gelet op het ontwerp addendum;
Gelet op artikel 1 van bovengenoemde ontwerp-samenwerkingsovereenkomst waarbij NV Aquafin
aangeduid wordt om overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 artikel 38 in gezamenlijke naam op te
treden bij de procedure, gunning en uitvoering van de opdracht als “ opdrachtgevend bestuur”; dat de
partijen ( nv Aquafin en de stad) financiëel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden in het meerjarenplan meerbepaald op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00/2410007 ( aandeel stad in ereloon) en GBB-I-BIA 0310
00/2280007 ( aandeel stad in rioleringswerken);
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “ ontkoppelen verbindingsriolering Rietgracht – project
22.812 wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de NV Aquafin goedgekeurd.
Artikel 2. Het addendum bij de overeenkomst van 14 mei 2017 wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De nodige
kredieten worden voorzien in het meerjarenplan meerbepaald op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00/2410007 ( aandeel stad in ereloon) en GBB-I-BIA 0310
00/2280007 ( aandeel stad in rioleringswerken).
Artikel 4. Deze beslissing en de bijgaande stukken worden overgemaakt aan de NV Aquafin.
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11. Private verkaveling NV Immobilienmaatschappij Joost Danneels gelegen te Bevere Oudenaarde. Goedkeuren van de akte gratis grondafstand.
De gemeenteraad,
Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van NV Immobilienmaatschappij Joost Danneels, SintBaafskerkstraat 1, 8200 Sint- Andries Brugge voor de aanleg van wegenis en riolering in de verkaveling
gelegen Koestraat te 9700 Oudenaarde, kadastraal gekend onder 8° afdeling, sectie B, nrs 295N, 295P,
295W, 300A2, 295/02 en 300A2;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 20 december 2010 houdende het goedkeuren van het ontwerp
weg- en rioleringstracé;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 30 januari 2012 houdende het goedkeuren van het aangepast
ontwerp weg- en rioleringstracé;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06 november 1967 houdende verordening op aanleg door
particulieren en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het proces- verbaal van voorlopige oplevering dd° 03 mei 2013 ;
Gelet op het proces- verbaal van definitieve oplevering dd° 16 maart 2017;
Gelet op artikel 3 van de voornoemde gemeenteraadsbeslissing dd° 30 januari 2012 “ de kosteloze
grondafstand van de wegzate met bijhorende infrastructuur zal het ontwerp uitmaken van een
afzonderlijke raadsbeslissing”;
Overwegende dat na overname van de wegenis en infrastructuur de stad Oudenaarde zal instaan voor
onderhoud en herstel;
Gelet op de ontwerpakte tussen de stad en de NV Danneels tot kosteloze grondafstand van de wegenis en
riolering van de verkaveling genaamd “ Maelbekestraat “ gelegen kadastraal 8e afdeling Oudenaarde Bevere, Sectie B, nr 300/F/2 en deel van het nr. 295/Y en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B,
nrs. 300/F/2 en 295/R/2/P0000 opgemaakt door notaris Binnemans te Oudenaarde;
Gelet op het opmetingsplan waaruit blijkt dat de over te dragen oppervlakte 698,15 m² bedraagt ;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15/07/2005, inzonderheid artikels 42,43,57 en 58 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere
wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De akte gratis grondafstand tussen de stad en NV Danneels met betrekking tot de weg
genaamd “ Maelbekestraat” , kadastraal gekend 8e afdeling Oudenaarde - Bevere, Sectie B, nr 300/F/2
en deel van het nr. 295/Y en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nrs. 300/F/2 en
295/R/2/P0000 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Alle kosten mbt de grondafstand zijn ten laste van NV Immobilienmaatschappij Joost
Danneels.
Artikel 3. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Binnemans te Oudenaarde met het
oog op het verlijden van de akte overdracht.
12. Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek. Bestek nr. W00452017 Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 04 september 2017 houdende gunning aan de NV Alonco.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 57.060,00 EUR excl. btw en de gunningswijze van deze
opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 04 september 2017 houdende
toewijs aan Alonco NV, Aven Ackers 15, te 9130 Beveren (Verrebroeck), ten bedrage van van
76.493,25 EUR excl. btw ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319 00/2260007;
Overwegende dat de toewijs de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat de
toewijzingsbeslissing ter bekrachtiging dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad;
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);
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit eenparig
Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 04 september 2017
houdende toewijs aan Alonco NV, Aven Ackers 15, te 9130 Beveren (Verrebroeck), ten bedrage van
76.493,25 EUR excl. btw wordt bekrachtigd.
Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319 00/2260007.
Artikel 3. 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 toewijs.
13. Kruispunt Fietelstraat - Molenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de ventwegen langs de N60 de rijrichting in de Fietelstraat dient
gewijzigd ter hoogte van het kruispunt met de Serpentstraat; dat hiertoe een aantal verkeerstechnische
aanpassingen aan de rijweg worden uitgevoerd;
Overwegende dat ter gelegenheid van de wegeniswerken er een gescheiden riolering wordt aangelegd;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W00532017 werd opgesteld door Els
Doclo;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 71.296,00 EUR excl. btw
meerbepaald
:
-) btw-recupereerbare werken (
rioleringswerken) : 63.166,00 EUR excl. btw;
-) niet-btw recupereeerbare werken ( wegeniswerken) : 8.130,00 EUR excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken)en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0310-00 2280007 ( rioleringswerken);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van 135.000,00 EUR excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, 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 met nr. W00532017 en de raming voor de opdracht
“Kruispunt Fietelstraat - Molenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen. ”, opgesteld door Els Doclo. De
raming bedraagt 71.296,00 EUR excl. btw .
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310-00 2280007.
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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
% voorvloeien boven de goedgekeurde raming.
14. Weg- en rioleringswerken Broekstraat . Fase 1 - Dijkstraat tot Gelukstede. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat voorafgaand aan de heraanleg van het Sint-Jozefsplein het aangewezen is dat de
Broekstraat ( deel Dijkstraat – Gelukstede) wordt vernieuwd; dat de volgorde van uitvoering te maken
heeft met de dimensionering van het rioleringsstelsel van het Sint-Jozefsplein, dat dan met kleinere
secties kan worden ontworpen;
Overwegende dat bovendien de riolering en de bovenbouw van de Broekstraat zich in slechte staat
bevindt waardoor renovatie zich opdringt; dat een gescheiden riolering wordt aangelegd;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W00752017 werd opgesteld door ing.
Jan De Clippel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.199.471,00 EUR excl. btw
uitgesplitst als volgt:
-) btw-recupereerbare werken ( rioleringswerken) : 1.179.551,00 EUR excl. btw;
-) niet-btw recupereeerbare werken ( wegeniswerken) : 19.920,00 EUR excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018,
op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken) en jaarbudgetrekening GBB-IBIA 0310-00 2280007 ( rioleringswerken);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Weg- en
rioleringswerken Broekstraat (1ste fase: Dijkstraat-Gelukstede)”, opgesteld door ing. Jan De Clippel. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 1.199.471,00 EUR excl BTW.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 en 2018, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken) en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0310-00 2280007 ( rioleringswerken).
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.
15. Pastorie te Eine. Verkoop in der minne aan kerkfabriek Sint-Eligius Eine. Vaststellen van de
voorwaarden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad eigenaar is van de pastorie te Eine, gelegen Eineplein 1, gekend ten kadaster 2e
afdeling Eine, sectie A nrs. 767E, 767F en 768C met een totale kadastrale oppervlakte van 1.872,00 m²;
Gelet op het schrijven dd° 27 januari 2017 en 20 maart 2017 van de kerkfabriek Sint-Eligus Eine
houdende vraag tot aankoop van de pastorie te Eine;
Overwegende dat door de kerkfabriek Sint-Eligius Eine op bovengenoemde percelen een gebouw zal
opgericht worden waarin volgende functies opgenomen worden :
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-) betaalbaar wonen voor kwetsbare personen, ouderen, mensen met een beperking - waarbij er
zorgovereenkomsten zullen worden gesloten met non-profitorganisaties die zullen instaan voor die zorg.
De verhuring dient te gebeuren tegen de gangbare marktconforme prijzen;
-) verblijfplaats bedienaar eredienst of parochieverantwoordelijke + ruimte kerkfabriek + parochieploeg
en aanverwante verenigingen;
Gelet op de verkoopovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de kerkfabriek Sint-Eligius Eine;
Gelet op het schattingsverslag dd° 03 november 2016 waaruit blijkt dat de waarde van bovengenoemde
pastorie + bijhorende gronden 270.750,00 EUR bedraagt;
Gelet op het kadastraal plan;
Overwegende dat deze ontvangst zal gebruikt worden voor investeringsuitgaven ;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Over te gaan tot de onderhandse verkoop van de stadseigendom pastorie te Eine gelegen
Eineplein 1 aan de kerkfabriek Sint-Eligus Eine voor een bedrag van 270.750,00 EUR.
Artikel 2. De verkoopsovereenkomst tussen de stad en de kerkfabriek Sint-Eligius Eine wordt
goedgekeurd.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het
dossier.
16. Installatie van een pompstation tbv KWIK Eine. Bestek nr. W00812017. goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het afvalwater van KWIK Eine momenteel nog rechtstreeks in de Marollebeek wordt
geloosd, dat het noodzakelijk is om hieraan te verhelpen door de installatie van een pompstation;
Gelet op het bestek met nr. W00812017 opgesteld door ing. Jan De Clippel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 43.201,00 EUR excl. btw ;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-SPOR 0740 03 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van 135.000,00 EUR excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “ installatie van een
pompstation tbv KWIK Eine”, opgesteld door ing. Jan De Clippel . De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 43.201,00 EUR excl. btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-SPOR 0740 03 2220007.
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.
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17. Weg- en rioleringswerken Nederename ( Oudstrijdersstraat, Ohiostraat, Hemelrijkstraat ,
Robert De Preesterstraat( deel)). Goedkeuring aankoop percelen grond.
Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting.
De gemeenteraad,
Overwegende dat met betrekking tot de weg- en rioleringswerken te Nederename (Oudstrijdersstraat,
Ohiostraat, Hemelrijkstraat, Robert De Preesterstraat (deel)) de stad Oudenaarde dient in te staan voor de
ontdubbeling van de DWA en RWA-riolering en dat de aflossing van het water zal gebeuren via de
Oudstrijderstraat, richting oude Scheldearm;
Overwegende dat naast de aanleg van de riolering ook een bufferbekken dient aangelegd en dat het
voorziene tracé van de leidingen en van het bekken zich op eigendom bevindt van respectievelijk
Artsenpraktijk BVBA Blondeel-Pycke en Peerdimmo BVBA;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat de stad bedoelde percelen verwerft;
Gelet op de verkoopbelofte met plan van de respectievelijke eigenaars:
- Artsenpraktijk BVBA Blondeel-Pycke, perceel kadastraal gelegen sectie A, afdeling Oudenaarde
2de afd. Eine, nummer 1061/02 R2 met een oppervlakte van 735 m², t.b.v. 30.000 EUR;
- Peerdimmo BVBA: perceel kadastraal gelegen sectie A, afdeling Oudenaarde 2de afd. Eine,
nummer 1061/02 S2 met een oppervlakte van 169 m², t.b.v. 1.500 EUR;
Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2017, jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0200-00 2202000;
Gelet op het visum van de financieel beheerder van 15 september 2017 met nr 2017/09-87;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 21 tot 23; 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De aankoop in der minne van de hieronder vermelde percelen wordt goedgekeurd:
- Artsenpraktijk BVBA Blondeel-Pycke, perceel kadastraal gelegen sectie A, afdeling Oudenaarde
2de afd. Eine, nummer 1061/02 R2 met een oppervlakte van 735 m², t.b.v. 30.000 EUR;
- Peerdimmo BVBA: perceel kadastraal gelegen sectie A, afdeling Oudenaarde 2de afd. Eine,
nummer 1061/02 S2 met een oppervlakte van 169 m², t.b.v. 1.500 EUR;
Artikel 2. De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2017, jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00
2202000.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
18. Gedeeltelijk afschaffen van de waterloop 3e categorie S322 te Bevere. Princiepsbeslissing.
De Gemeenteraad,
Gelet op het schrijven dd° 28 maart 2017 van dhr en mevr Loore – Demeyer en dhr en mevr LooreSteenlant met de vraag om de onbevaarbare waterloop van 3e categorie S322 te Bevere – Oudenaarde
gedeeltelijk af te schaffen ter hoogte van de nieuwe verkaveling Maelbekestraat ;
Overwegende dat beide families eigenaar zijn van een woning in de verkaveling ; dat de waterloop over
een lengte van 30 meter tussen de tuinen van beide eigendommen loopt en verwaarloosd en overgroeid is;
Overwegende dat onderhoud van dit deel van de waterloop door de stad bijna onmogelijk is vermits men
met een graafmachine door de tuinen moet met gevaar voor beschadiging;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is om dit stuk van de waterloop af te schaffen en op te nemen
in het rioolstelsel door te voorzien in een rioleringsbuis met diameter 400 mm;
Overwegende dat de aanleg van de riolering zal gebeuren op kosten van de aangelanden, dat de zate gratis
wordt afgestaan door de Stad en er een ondergrondse erfdienstbaarheid wordt gevestigd;
Overwegende dat nopens deze gedeeltelijke afschaffing een openbaar onderzoek dient gehouden;
Gelet op het plan met het af te schaffen gedeelte van de waterloop in rood aangeduid;
Gelet op het uittreksel uit de atlas der onbevaarbare waterlopen;
Gelet op het kadastraal plan;
Gelet op de fotoreportage;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de gedeeltelijke afschaffing van de waterloop 3 e categorie
S322 te Bevere -Oudenaarde.
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Artikel 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met het voorgeschreven openbaar
onderzoek.
Artikel 3. Een definitieve beslissing te nemen na afloop van het openbaar onderzoek waarna het dossier
overgemaakt wordt aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
19. Leveren van kabels voor aansluiten elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt - bestek nr.
L00022017. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd° 11 september 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd° 30 januari 2017 betreffende de bekrachtiging van de
collegebeslissing dd° 16 januari 2017 : goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze van de opdracht “Leveren van kabels voor aansluiten elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg
Markt”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd° 27 maart 2017 betreffende de bekrachtiging van de
collegebeslissing dd° 27 februari 2017 : goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan
Vansteenbrugghe, Berchemweg 95 te 9700 Oudenaarde tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
13.184,80 EUR excl. btw of 15.953,61 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 2,67% overschrijdt zodanig dat
bekrachtiging van de gemeenteraad noodzakelijk is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 0640-00 2289007 (actie GBB-I-BIA);
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, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Leveren van kabels voor aansluiten elektriciteitskasten n.a.v.
heraanleg Markt” wordt de collegebeslissing dd° 11 september 2017 houdende goedkeuring van de
eindafrekening bekrachtigd.
20. Aanstellen studiebureau voor klimatisatie grote museumzaal en voogdenkamer van het
Stadhuis - bestek nr. D00292017. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 21 augustus
2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Aanstellen studiebureau voor
klimatisatie grote museumzaal en voogdenkamer van het Stadhuis” n een initieel geraamd bedrag van
15.000,00 EUR + 3.150,00 EUR (BTW) = 18.150,00 EUR;
Gelet op het PV van opening der biedingen dd° 13/7/2017;
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes dd° 28/7/2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 augustus 2017 betreffende de
gunning aan Helicon Conservation Support BV, Industrieweg 13 te NL 2382 NR Zoeterwoude tegen het
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 16.500,00 EUR + 3.465,00 EUR (BTW) =
19.965,00 EUR;
Overwegende dat de toewijs de raming met 10 % overschrijdt zodanig dat bekrachtiging van de
toewijzingsbeslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op de budgetcode
GBB-MOU 0700-00/6131003;
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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, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
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 latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Aanstellen studiebureau voor klimatisatie grote museumzaal en
voogdenkamer van het Stadhuis” - Stadhuis wordt de collegebeslissing dd° 21 augustus 2017 houdende
toewijs aan de firma Helicon Conservation Support BV, Industrieweg 13 te NL 2382 NR Zoeterwoude
ten bedrage van 16.500,00 EUR + 3.465,00 EUR (BTW) = 19.965,00 EUR bekrachtigd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
21. Voorlopige aanvaarding RUP Stationskwartier I
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Gelet op het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en
veiligheidsrapportage;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd zoals op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december
1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2004 houdende goedkeuring van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 16 juni 2005 houdende goedkeuring van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Oudenaarde;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van de nadere regels van
de watertoets, gewijzigd zoals op heden;
Gelet op het gewestplan Oudenaarde goedgekeurd bij K.B. van 24 februari 1977 en de bijhorende
gewestplanwijziging van 29 oktober 1999;
Gelet op het bijzonder plan van aanleg 1/3 Stationskwartier goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1
december 1993 en het bijzonder plan van aanleg ½ Nieuwe Eindries goedgekeurd bij ministerieel besluit
van 5 februari 1993;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 maart 2006 houdende principiële goedkeuring tot
opmaak van het RUP Stationskwartier I ter gedeeltelijke vervanging van het bijzonder plan van aanleg
1/3 Stationskwartier en het bijzonder plan van aanleg ½ Nieuwe Eindries;
Gelet op het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationskwartier I bestaande uit volgende
gebundelde bijlagen :
- grafisch plan;
- stedenbouwkundige voorschriften;
- toelichtingsnota;
- onderzoek tot MER|screeningsrapport|ontheffing;
- plan bestaande toestand.
Gelet op de plenaire vergadering van 7 juli 2017, over het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Stationskwartier I, het verslag ervan en de schriftelijke adviezen gehecht aan dit verslag;

221
Gelet dat het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationskwartier I twee
goedgekeurde en niet vervallen verkavelingen omvat, gekend onder de nummers V/00008/1 dd.
24/11/1975 in de Koningin Elisabethlaan en V/00010/1 dd. 30/09/1964 in de Pauwel Van Der
Scheldenstraat;
Gelet dat alle loten binnen voornoemde verkavelingen bebouwd zijn; dat de stedenbouwkundige
voorschriften ervan gedateerd zijn en het wenselijk voorkomt de verkaveling op te heffen zodat de
stedenbouwkundige voorschriften van het nieuwe RUP integraal van toepassing zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Besluit: Met 25 stemmen voor en 5 onthoudingen
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Stationskwartier I bestaande uit volgende bijlagen :
- grafisch plan;
- stedenbouwkundige voorschriften;
- toelichtingsnota;
- onderzoek tot MER|screeningsrapport|ontheffing;
- plan bestaande toestand.
wordt voorlopig vastgesteld mits onderstaande aanpassingen:
- in de stedenbouwkundige voorschriften worden in artikel 1. ‘Centrumzone’ de voorschriften voor
‘alleenstaande bijgebouwen’ integraal geschrapt.
- in de toelichtingsnota wordt de tabel op pagina 24 en het kaartmateriaal op de pagina’s 23, 31, 32
en 33 vervangen door de tabel ‘berekening parkeerplaatsen’ en het kaartmateriaal ‘mobiliteit en
parkeren’ en ‘overzicht masterplan’ zoals opgenomen in de presentatie voor de
gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening: ‘masterplan reconversie Saffre Frères fabriek
Oudenaarde presentatie 19 september 2017’.
Artikel 2. Binnen de plancontouren van het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Stationskwartier I worden volgende verkavelingen opgeheven:
- verkaveling met nummer V/00008/1 dd. 24/11/1975 in de Koningin Elisabethlaan;
- verkaveling met nummer V/00010/1 dd. 30/09/1964 in de Pauwel Van Der Scheldenstraat.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van deze beslissing belast.
Stemden voor: 25: 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, Wim Merchie, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique
Van Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet en Bruno
Van Waeyenberghe (onafhankelijken)
Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
22. Goedkeuren masterplan site saffres
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en later wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 maart 2006 houdende principiële goedkeuring tot
opmaak van het RUP Stationskwartier I ter gedeeltelijke vervanging van het bijzonder plan van aanleg
1/3 Stationskwartier en het bijzonder plan van aanleg ½ Nieuwe Eindries;
Gelet op het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationskwartier I;
Gelet op het masterplan van ReVive en architecten Achtergaele;
Overwegende dat ontwikkelaar Re-Vive op de voormalige fabriekssite ‘Saffres Frères’ een duurzame
woonontwikkeling beoogt;
Overwegende dat het masterplan uitgaat van de sloop van het merendeel van de bestaande gebouwen met
uitzondering van een deel van de loodsen met sheddakenstructuur, het bureelgebouw, het machinehuis,
het hoekgebouw (oude ververij), de fabrieksschouw en delen van de karakteristieke wand aan de
Blekerijstraat;
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Overwegende dat ReVive een groene stedelijke woonwijk wil realiseren met bij benadering 250 nieuwe
woongelegenheden; dat hiertoe een mix van grondgebonden woningen en meergezinswoningen wordt
vooropgesteld;
Overwegende dat naast de nieuwe woongelegenheden ook ruimte gemaakt wordt voor kleinschalige
economische activiteiten, diensten, horeca en andere, en dit voornamelijk binnen de te behouden
karakteristieke gebouwen;
Overwegende dat het masterplan uitgaat van een reconversie van een langdurig leegstaande strategische
gelegen site;
Overwegende dat aan het masterplan verschillende overlegmomenten zijn voorafgegaan alsook een
infoavond voor de buurt die plaatsvond op 14 november 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Besluit: Met 25 stemmen voor en 5 onthoudingen
Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde masterplan wordt goedgekeurd en gevoegd bij het ontwerp RUP
Stationsomgeving.
Stemden voor: 25: 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, Wim Merchie, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique
Van Den Heede) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet en Bruno
Van Waeyenberghe (onafhankelijken)
Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + SP.a (2:
Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
23. Erediensten. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van verschillende kerkfabrieken.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 13 tot en met 15;
Overwegende dat de kerkfabrieken Sint-Jozef Oudenaarde, Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem), SintVedastus Oudenaarde (Nederename) en Sint-Walburga Oudenaarde een gewijzigd meerjarenplan 20142019 hebben ingediend via het Centraal Kerkbestuur, ontvangen dd. 29 augustus 2017;
Gelet op de beslissingen van de kerkraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 :
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juli 2017
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 14 juni 2017;
Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 van de kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de dag
na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van een
termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen;
Overwegende dat bij geen van de ingediende wijzigingen van het meerjarenplan 2014-2019 een advies
van het representatief orgaan werd bijgevoegd;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef de
verlaging noteert van de exploitatietoelage voor de jaren 2018 en 2019;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus
Oudenaarde (Leupegem) de verhoging noteert van de exploitatietoelage opgenomen in het budget 2018
van 10.500,00 euro naar 30.760,81 euro;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2017-2019 van de kerkfabriek Sint-Vedastus
Oudenaarde (Nederename) de wijziging in investeringstoelage noteert van de budgetwijziging
goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 26 juni 2017 voor dringende herstellingswerken aan het dak;
Overwegende dat de wijziging in het meerjarenplan 2017-2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga
Oudenaarde de investeringstoelage ten bedrage van 54.823,90 euro opneemt van het budget 2018 voor
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erelonen van fase V (restauratie toren). Gezien de goedkeuring tot structurele voorafname wegens
hoogdringendheid van de werken aan de toren, dient het budget 2018 en het gewijzigd meerjarenplan
2014-2019 gewijzigd te worden;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de gewijzigde
meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 11 september 2017 aangaande de wijzigingen meerjarenplan
2014-2019, budgetwijzigingen 2017 en budgetten 2018;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Artikel 1: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017 :
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juli 2017
houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 volgens lijst in bijlage.
De beslissing aangaande het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga wordt
uitgesteld. Gezien de goedkeuring tot structurele voorafname wegens hoogdringendheid dienen de
werken restauratie toren in het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Walburga opgenomen te worden.
Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- voornoemde kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
24. Erediensten. Budgetwijzigingen boekjaar 2017 van verschillende kerkfabrieken.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
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;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 november 2016 houdende goedkeuring van de
budgetten 2017 van de verschillende kerkfabrieken;
Overwegende dat de budgetwijzigingen boekjaar 2017 gecoördineerd ingediend werden door het Centraal
Kerkbestuur bij de Stad Oudenaarde op 29 augustus 2017;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging
boekjaar 2017 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juli 2017
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 14 juni 2017;
Overwegende dat voor geen van de ingediende budgetwijzigingen een advies van het representatief
orgaan werd bijgevoegd;
Overwegende dat de budgetwijzigingen boekjaar 2017 van de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden
Oudenaarde (Bevere), Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem), Sint-Jozef Oudenaarde, Sint-Eligius
Oudenaarde (Eine) en Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) enkel verschuivingen betreffen en dus
geen invloed hebben op het budget 2017 van de stad;
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde het
reeds uitbetaalde stadsaandeel in het restauratiedossier Steenhuyse opneemt ten bedrage van 40.648,88
euro en dus ook geen invloed heeft op het budget 2017 van de stad;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen met betrekking tot de exploitatietoelagen, opgenomen in de
budgetwijziging boekjaar 2017 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden en binnen de toelagen
blijven opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
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Overwegende dat de investeringstoelagen opgenomen in de budgetwijziging boekjaar 2017 van de
kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) en de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde
binnen de grenzen blijven van deze opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde
kerkfabrieken;
Gelet op de nota aan het schepencollege dd. 11 september 2017;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1. 1° De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 27 juli 2017
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 14 juni 2017,
houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2017.
Artikel 2. De bovengenoemde budgetwijzigingen, boekjaar 2017 hebben geen invloed op het budget van
de stad Oudenaarde.
Artikel 3. Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2017 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 4. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
25. Erediensten. Budget 2018 van de verschillende kerkfabrieken
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
Overwegende dat de budgetten 2018 gecoördineerd ingediend werden door het Centraal Kerkbestuur bij
de Stad Oudenaarde op 29 augustus 2017;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zicht dient uit te spreken over het budget
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de
gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van het budget 2018 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 17 mei 2017
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 16 juni 2017
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 20 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 28 juni 2017
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 14 juni 2017
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 5 juli 2017
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 14 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 11 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 7 juni 2017;
Overwegende dat voor geen van de ingediende budgetten een advies van het representatief orgaan werd
bijgevoegd;
Overwegende dat de exploitatietoelagen, opgenomen in het budget 2018 van hogergenoemde
kerkfabrieken, binnen de grenzen blijven van de totale toegekende enveloppe van 315.000,00 euro zoals
opgenomen in de afsprakennota;
Overwegende dat de investeringstoelage, opgenomen in het budget 2018 van de kerkfabriek SintWalburga nog dient aangepast te worden aangezien er een goedkeuring is tot voorafname wegens
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hoogdringendheid voor de restauratie van de toren. Deze werken dienen bijkomend opgenomen te worden
in het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Walburga;
Overwegende dat de investeringstoelagen, opgenomen in het budget 2018 van de kerkfabrieken SintLaurentius Ename en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele niet binnen de grenzen blijven van de
bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van hogergenoemde kerkfabrieken;
Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 29 augustus 2017 aangaande de
ingediende budgetten 2018;
Gelet op de nota aan het schepencollege dd. 11 september 2017;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 27 juni 2016
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 17 mei 2017
- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 27 juni 2017
- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 16 juni 2017
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 20 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 28 juni 2017
- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 15 juni 2017
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 14 juni 2017
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 5 juli 2017
- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 13 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 11 juni 2017
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 7 juni 2017
houdende goedkeuring van het budget 2018 met betrekking tot de exploitatietoelagen.
De beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde wordt uitgesteld. In het budget 2018 dienen de
werken ‘restauratie toren’ opgenomen te worden.
Wat betreft de kerkfabrieken van Sint-Jozef Oudenaarde en Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) werd
afgesproken dat per 1 juli 2018 de overdracht zal gebeuren aangezien deze kerken zullen worden
onttrokken aan de eredienst. De exploitatietoelagen zullen dan moeten herzien worden.
Artikel 2: De totale toegekende enveloppe exploitatietoelagen ten bedrage van 315.000,00 euro zal
worden opgenomen in het budget 2018 van de stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. De
exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2018 van de verschillende kerkfabrieken worden hen
uitbetaald volgens lijst in bijlage.
Artikel 3:
- De Gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde houdende
goedkeuring van het budget 2018 met betrekking tot de investeringstoelagen en beslist de opname van de
investeringstoelagen uit te stellen. Opdracht werd gegeven aan de kerkfabriek Sint-Walburga het budget
2018 te wijzigen met opname van de werken ‘restauratie toren’.
- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Oudenaarde (Pamele) houdende goedkeuring van het budget 2018 met betrekking tot de
investeringstoelagen.
- De gemeenteraad verleent geen goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius
Oudenaarde (Ename) houdende goedkeuring van het budget 2018 met betrekking tot de
investeringstoelagen. De stad zal de aankoop van de stoelen niet betoelagen.
De investeringstoelagen volgens lijst in bijlage worden opgenomen in het budget 2018 van de stad onder
jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2018 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
26. Aankoop van verlichtingsarmaturen gaanderij stadhuis. Goedkeuren van lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van het vernieuwen van de openbare en semi openbare verlichting op
en rond de Markt, waaronder ook de Sint-Walburgakerk, het aangewezen is dat ook de verlichting in de
gaanderij van het Stadhuis wordt vernieuwd; de overige huidige verlichting van het Stadhuis blijft
behouden;
Overwegende dat naast de verlichting op de Markt en omgeving, ook voor de verlichting van de gaanderij
een concept werd uitgewerkt door het studiebureau Atelier Roland Jeol uit Frankrijk;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van verlichtingsarmaturen gaanderij Stadhuis”
een bestek met nr. L00762017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10.000 EUR (exclusief BTW) of
12.100 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0670-00 2289007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van 135.000 EUR exclusief BTW niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, 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 met nr. L00762017 en de raming voor de opdracht
“Aankoop van verlichtingsarmaturen gaanderij Stadhuis”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt 10.000 EUR (exclusief BTW) of 12.100 EUR (inclusief BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
GBB-I-BIA 0670-00 2289007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ
27. Financiële rapportering 1ste semester 2017. Kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
28. 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 aan het college dd 7/08/17 en 28/08/17;
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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.
2017/AC 3.3.1./0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
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
29. Goedkeuring notulen gemeenteraad 26 juni2017.
Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat het stemgedrag niet nominatief werd genotuleerd. De notulen
worden in die zin aangepast.
SECRETARIAAT
30. Voorstel aan de gemeenteraad door Marijke Dossche: aanleggen van een veilige fietsroute
tussen Prinsenhof en Serpentstraat. Kennisname.
Op 30 juni 2017 ontving het stadsbestuur van mevr. Marijke Dossche het voorstel om een veilige
fietsroute aan te leggen tussen Prinsenhof en Serpentstraat. Het voorstel wordt ter zitting toegelicht door
Mevrouw Dossche.
Overeenkomstig art. 40 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het voorstel voor
verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie
maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken.
31. Verzoekschrift aan de gemeenteraad door Yves Coppens: aanpak en communicatie
problematiek Heurnestraat. Kennisname.
Op 6 juni 2017 ontving het stadsbestuur van de heer Yves Coppens een verzoekschrift met als onderwerp:
‘Aanpak en communicatie problematiek Heurnestraat’.
Overeenkomstig art. 40 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het voorstel voor
verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie
maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken.
VOORSTELLEN

EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.

Raadslid Bruno Van Waeyenberghe verlaat de zitting om 21u05.

VAN

DE

GEMEENTERAAD
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1.
1.1.

Raadslid Wim Merchie
Vraag 1: Gebruik vernieuwde Markt.

Eind november zal de vernieuwde Markt officieel heropend worden. Nu al is te zien dat Oudenaarde op
deze realisatie fier zal mogen zijn. Een eigentijds stedelijk plein waarop onze monumenten volop tot hun
recht komen, een vernieuwde mobiliteit met veel aandacht voor gezellige terrassen en een bruisend
handelsleven.
Op deze vernieuwde Markt zullen in de toekomst veel bestaande activiteiten (wekelijkse markt, kermis,
bierfeesten,…) maar hopelijk ook veel nieuwe initiatieven hun plaats vinden.
Daarbij mogen we wel hopen dat de vernieuwde Markt er zo lang mogelijk ‘vernieuwd’ blijft uitzien en
dat de welgekomen activiteiten ook zorg dragen voor onze Markt. Roest- en olieplekken, brokkenmakerij,
enz…kunnen best vermeden worden.
Vraag:
Welke maatregelen werden voorzien om ‘zorg te dragen’ voor de vernieuwde Markt ?
Is er een afsprakennota of reglementering opgemaakt voor toekomstige gebruikers van het plein?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
1.2.

Vraag 2: Verkiezingsperiode zonder affiches.

In oktober 2018 worden terug gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De meeste politieke formaties
zullen dus stilaan werk maken van hun campagnevoorbereiding. Misschien het moment om over alle
partijen heen een aantal afspraken te maken.
In diverse gemeenten in Vlaanderen, en ook in enkele buurgemeenten, werd over alle partijen heen een
reglement uitgewerkt dat het gebruik van verkiezingsborden of verkiezingsaffiches in het stadsbeeld
beperkt of zelfs verbiedt.
Hier valt veel voor te zeggen…
Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen leidt het gebruik van dit verkiezingsmateriaal veelal tot een
wildgroei van scheefgezakte borden en verbleekte, half afgewaaide affiches die het globale stadsbeeld
letterlijk vervuilen. Dit vaak tot ergernis van de kiezers zelf die men wil bereiken.
Zeker vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echt een verouderd campagnemiddel. Andere
communicatiemiddelen hebben een veel kleinere ecologische voetafdruk…
Het gebruik van affiches en borden leidt ook vaak tot menselijke maar onnodige wrevel tussen partijen en
kandidaten. Meestal ook geen verheffend spektakel naar de bevolking toe…
Voorbeelden van reglementering hieromtrent zijn probleemloos te vinden in gemeenten die dit reeds jaren
tot hun voldoening toepassen.
Vraag:
Is het stadsbestuur bereid om ook in Oudenaarde een reglementering op verkiezingsborden en –affiches
op te stellen?
Kan hieromtrent op korte termijn een samenspraak tussen alle partijen worden georganiseerd zodat een
mogelijke reglementering reeds van toepassing zou kunnen zijn in 2018?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.
2.1.

Raadslid Roland Van Heddegem
Voorstel 1: Veilig naar school.

In Oudenaarde werden reeds initiatieven genomen om de schoolomgevingen veiliger te maken. Op gebied
van mobiliteit werd eerst in Leupegem en recent in Nederename een schoolstraat gecreëerd.
Er kan echter nog meer gebeuren. Veel ouders en grootouders zijn bezorgd over de veiligheid van hun
kinderen en kleinkinderen en denken daarbij te helpen door hen met de wagen naar school te brengen (en
liefst zo dicht mogelijk). Ze creëren hierdoor evenwel chaos en nog meer onveiligheid. Bovendien wordt
hierdoor het gebruik van de fiets afgeremd.
De fietsersbond nam daarom het initiatief om op de laatste zondag van augustus een fietstocht met
kinderen te organiseren en zo een voorbeeld naar de kinderen te geven. Er is echter meer nodig en daartoe
moet de stad haar verantwoordelijkheid opnemen. Fietsstraten kunnen hierbij de oplossing bieden. In alle
schoolomgevingen geldt een snelheidsbeperking (al of niet tijdsgebonden) van 30 km/u die jammer
genoeg te weinig wordt gerespecteerd. Een fietsstraat betekent speciale markeringen, een
snelheidsbeperking van 30 km/u en een verbod om fietsers in te halen. Hierdoor worden de
automobilisten ontmoedigd, daalt het sluipverkeer en zoeken ze andere wegen op. Fietsers voelen er zich
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weer veilig, de lucht verbetert en het burgemeesterconvenant krijgt een boost. Het aantal straten dat
hiervoor in aanmerking komt moet uitgezocht worden, zoals de Vlaanderenstraat, Beverestraat,
Hoogstraat, Bergstraat, Fortstraat, Keizer Karelstraat… zijn zeker mogelijk.
Zelfs dan nog zullen er omstandigheden zijn waarbij kinderen met de wagen naar school gebracht
worden, zoals bij slecht weer, wegens te ver of te gevaarlijk. Hierbij denken we aan de Smallendam
welke door de heraanleg van de Markt meer verkeer, ook zwaar verkeer en bussen, te verwerken krijgt.
Een oplossing is hier mogelijk door het Droesbekeplein als ‘Kiss and Ride’ in te richten bij het begin en
einde van de schooldag. Inrijden via de Matthijs Casteleinstraat en uitrijden langs de Minderbroederstraat
naast het CRVV.
Voorstel 1
De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om werk te maken van het
inrichten van meer fietsstraten.
Voorstel 2
Het Droesbekeplein krijgt een functie als ‘Kiss and Ride’ bij het begin en einde van de school.
De voorstellen worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
3.
3.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Aanbevelingen PIEK 2-project

Enkele jaren geleden was de stad Oudenaarde een van de betrokken partners bij het PIEK2-project,
waarbij onderzocht werd om het laden en lossen van goederen in steden in de ochtend- en avonddagrand
stiller en duurzamer te maken. In 2015 werd het eindrapport gepubliceerd, met daarin heel wat
aanbevelingen,
ook
voor
lokale
overheden
(http://www.mow.vlaanderen.be/piekvlarem/docs/document03.pdf).
Vragen
1. Heeft het stadsbestuur de aanbevelingen ter harte genomen? Werden intussen concrete
maateregelen genomen om laden en lossen in de stad meer optimaal te laten verlopen?
2. Sinds de ‘knip van de Markt’, en gelet op het feit dat onder de spoorwegbrug in Bevere geen
grote vrachtwagens kunnen passeren, heeft het vrachtverkeer naar handelszaken in het
centrum zich noodgedwongen verplaatst. Werd dit fenomeen reeds bestudeerd door het
stadsbestuur?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
3.2.

Vraag 2: Stand van zaken burgemeestersconvenant.

De stad Oudenaarde ondertekende op 29 oktober 2015 het burgemeestersconvenant, en engageerde zich
daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. Het referentiejaar daarbij is
2011, in dat jaar bedroeg de totale CO2-uitstoot in Oudenaarde 217.291 ton. De ambitie houdt in dat er
ruim 43.000 ton minder CO2-uitstoot is in 2020.
Voorbije zomer werd de nulmeting van 2015 bekend gemaakt, het jaar waarin het
burgemeestersconvenant ondertekend werd. De CO2-uitstoot bedroeg in 2015 214.311 ton. Intussen zijn
we najaar 2017, iets meer dan twee jaar van de eindmeet, met nog heel veel werk voor de boeg.
Vragen
1. Wat is de stand van zaken van de doelstellingen uit het SEAP?
2. Beschikt de stad over gegevens die aantonen dat we sinds 2015, met de sindsdien genomen
maatregelen, op het goede spoor zitten?
3. Welke stappen zal het stadsbestuur zetten om de ambitie alsnog te halen?
4. De eigen stedelijke diensten blijken verantwoordelijk voor 2.000 ton CO2-uitstoot (2011).
Hoever staat het met de reductie van CO2-uitstoot van de eigen stedelijke diensten?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
4.
4.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Voorstel 1: Uitbreiding van het retailpark N60.

Op dit ogenblik loopt het openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
voor de uitbreiding van het retailpark langs de N60.
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Deze aanvraag staat haaks op de visie van het stadsbestuur en de voltallige gemeenteraad. De
gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2017 unaniem het beleidskader voor detailhandel goed.
Basisdoelstellingen zijn ondermeer het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel
en het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten en het versterken van kernwinkelgebieden.
Voorstel: de voltallige gemeenteraad herbevestigt het beleidskader voor detailhandel en geeft een negatief
advies met betrekking tot het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van
het retailpark N60.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Richard
Eeckhaut. De gemeenteraad herbevestigt eenparig zijn op 27 maart 2017 genomen beslissing met
goedkeuring van het beleidskader detailhandel.
4.2.

Voorstel 2: Verlenging concessies voor grafkelders.

Na een steekproefsgewijze vergelijking met andere steden en gemeenten kunnen wij toch wel besluiten
dat grafconcessies in Oudenaarde bijzonder duur zijn. De huidige tarieven bedragen 1.835 euro voor een
concessie + grafkelder voor 2 personen voor dertig jaar. Vooral de verlengingen nadien zijn bijzonder
duur. 260 euro per persoon voor 5 jaar. Dit is 520 euro voor een grafkelder voor beide ouders,
bijvoorbeeld, voor slechts vijf jaar. In andere steden en gemeenten is de initiële termijn vaak langer, en is
de verlenging ook veel langer en dus indien bekeken per jaar, ook veel minder duur. Sterven treft
iedereen, arme en rijk, en hiervoor hoge tarieven rekenen is toch wel bijzonder asociaal.
Voorstel : De tarieven voor concessies worden herbekeken en verlaagd. Op zijn minst wordt de concessie
voor verlenging ook voor twee personen gerekend, zoals in de initiële concessie, en niet per persoon.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
5.
5.1.

Raadslid Steven Bettens
Vraag en voorstel 1: Plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde.

De gemeenteraad besliste in zitting van 29 mei 2017 dat er een evaluatie en actualisatie moest gebeuren
van de ruimtelijk-economische studie die aan de basis ligt van het planproces voor de opmaak van het
PRUP Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde. Bovendien besliste de gemeenteraad dat het onderzoek
pas kan vervolgd worden nadat de actualisatie en evaluatie werd uitgevoerd. Tijdens de
gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 bevestigde de burgemeester dat de evaluatie en actualisatie in
samenspraak tussen stad en provincie zal moeten gebeuren, dat het uiteindelijk op vraag van de stad is dat
dit zal moeten gebeuren.
Tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening van 19 september ll vernamen we dat gewerkt wordt aan de
update van de voorraad aan bedrijventerreinen.
Vraag: zaten provincie en stad al samen over dit plan-MER / PRUP? Is de provincie akkoord met deze
werkwijze? Is zij akkoord met de evaluatie en actualisatie van de ruimtelijk-economische studie alvorens
verder te gaan met het proces dat al dan niet zal leiden tot de opmaak van een PRUP?
Voorstel: de gemeenteraad gaf op 29 mei ll bij het plan-MER een advies bij consensus. De stem van de
burger en het burgerinitiatief werd gehoord en leidde mee tot deze consensus. Groen pleit ervoor dat het
stadsbestuur alle partners verder zal betrekken in dit proces voor de ontwikkeling van bijkomende
industrieterreinen en stelt om die reden voor dat de stad Oudenaarde een inspraak- en adviesorgaan
opricht met daarin vertegenwoordigers van het burgerinitiatief, van alle politieke partijen alsook andere
belanghebbende partijen.
Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.2.

Voorstel 2: Overlaging van de Deinzestraat (N459).

Het wegdek van de N459 (Deinzestraat) veroorzaakt over meerdere kilometers heel wat geluidsoverlast.
Het gedeelte tussen de N60 en Ooikeplein bestaat uit betonvlakken. Er is een niveauverschil tussen elk
betonvlak wat de oorzaak van het storende geluid is. Op een parlementaire vraag van Elisabeth Meuleman
van juni van dit jaar antwoordde de minister dat er tot nu toe geen structurele onderhoudswerken zijn
gepland op dit wegvak aangezien de verharding zich nog in goede staat bevindt. De minister vervolgt
echter in zijn antwoord: "Gelet op het mindere rijcomfort met mogelijke geluidsoverlast tot gevolg, zal
AWV bekijken of een overlaging hier een mogelijke oplossing kan bieden."
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Voorstel: de stad Oudenaarde start gesprekken op met het Agentschap Wegen en Verkeer en vraagt de
overlaging van de betonvlakken om op die manier de geluidsoverlast te verminderen.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
6.
6.1.

Raadslid Maarten Blondeel
Vraag 1: Bediening ophaalbrug.

Toelichting :
Op de gemeenteraad van 30/01/2017 werd beslist dat de Stad de nodige initiatieven zou nemen om tot een
akkoord te komen met Waterwegen en Zeekanaal om de spertijd van het bedienen van de ophaal brug te
verlengen op schooldagen van 8u00 tot 8u30 en op woensdag van 12u tot 12u30.
Bij brief van 27/06/2017 stelde Waterwegen en Zeekanaal voor de spertijd te verschuiven naar 8u15 tot
8u30 en 12u15 tot 12u30.
Vraag :
- Werd door de Stad een akkoord gegeven op dit voorstel?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
6.2.

Vraag 2: Factuur voor het verwijderen van markering parkeerplaatsen in Remparden en
Doornikstraat.

Toelichting :
In Remparden en Doornikstraat werden de markeringen van de parkeerplaatsen (witte steen) opgebroken
en vervangen door een grijze steen.
Op de gemeenteraad van 30/01/0217 stelde de schepen van openbare werken dat hiervoor een budget was
voorzien van € 1.000,00. De factuur was nog niet bekend.
Vraag :
- Is de factuur intussen bekend en hoeveel bedraagt deze desgevallend?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
6.3.. Vraag 3: Herstel beeld Adriaen Brouwer.
Toelichting :
Het beeld Adriaen Brouwer van de hand van Jul Vuysteke werd reeds geruime tijd geleden beschadigd.
Onder meer de penselen in de hand van Adriaen Brouwer werden afgebroken. Tot op vandaag werd dit
beeld nog niet hersteld.
Op de gemeenteraad van 28/11/2016 beloofde de schepen werk te maken van de herstelling.
In het licht van de geplande tentoonstelling rond de werken van Adriaen Brouwer dient dit beeld des te
meer in zijn glorie te worden hersteld.
Vraag :
- Waarom werd het beeld van Adriaen Brouwer in de Kruisstraat tot op heden nog niet in zijn
oorspronkelijke staat hersteld?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
6.4.

Vraag 4: Opruimen van afval na schooltijd achtergelaten op het Amerikaans monument op
het Tacambaroplein en in het Liedtspark.

Toelichting :
Met het aanvatten van het nieuwe schooljaar werd na schooltijd het voormelde monument en het
Liedtspark opnieuw aanzien als publiek stort voor papier, blikjes, etc...
Dit is bijzonder storend en getuigt van een laakbare mentaliteit bij de vervuilers.
Vraag :
- Wie staat in voor het opruimen van dit afval?
- Op welke tijdstippen en met welke regelmaat dient deze opruiming te gebeuren?
- Wie draagt daarvan de kost?
- Heeft de Stad een plan van aanpak om deze problematiek aan te pakken?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
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7.
7.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag en voorstel 1: Tegenexpertise geluidsmeting Groenhof en renovatie Rodelos.

Sporthal Het Groenhof kampt met een akoestisch probleem, dat brengt overlast mee voor de buurt. De
akoestiek zou niet voldoen aan de Vlarem-wetgeving. Hier omtrent is er een conflict tussen Stad
Oudenaarde, de scholengemeenschap en NV Scholen voor Morgen (de bouwheer van de sporthal). Een
tegenexpertise moest op een onafhankelijke manier uitsluitsel brengen.
Door de renovatie van sporthal Rode Los moesten de verschillende sportverenigingen tijdelijk elders
onderdak vinden. De puzzel lijkt nu rond, maar voor enkele sportclubs brengt deze tijdelijke verhuis een
meerkost met zich mee omdat ze noodgedwongen genoegen moeten nemen met een duurdere zaal.
Daarom volgende vragen:
1. Wat was het resultaat van de tegenexpertise?
2. Welke conclusies trekt het stadsbestuur uit de resultaten van de tegenexpertise en welke
maatregelen zullen er getroffen worden?
3. Hebben alle sportverenigingen/sporttakken ondertussen een nieuw tijdelijk onderkomen
gevonden waar ze hun sport kunnen beoefenen? Hoe verliep de verdeling?
4. Is het stadsbestuur bereid om sportclubs die financieel nadeel ondervinden door de renovatie van
sporthal Rode Los hiervoor te compenseren?
Daarbij volgend voorstel:
Stad Oudenaarde voorziet compensaties voor Oudenaardse sportclubs die als gevolg van de renovatie
van Sporthal Rode Los financieel nadeel ondervinden.
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Simoens.
7.2.

Vraag en voorstel 2: Fietsveilig station en afspraken met de NMBS.

NMBS besliste onlangs om het loket in Oudenaarde te sluiten op zaterdag- en zondagnamiddag.
Treinreizigers zullen op die momenten enkel kunnen gebruik maken van de automaten.
Op 28 november werd de stationsparking in Oudenaarde betalend. Resultaat: de bezetting daalt met 44%.
Naar aanleiding van eerdere vragen hierover op de gemeenteraad beloofde het stadsbestuur om rond tafel
te zitten met NMBS over een mogelijke aanpassing van de tarieven.
Het lijkt een weerkerend fenomeen bij het begin van het schooljaar. Opnieuw wordt er met de regelmaat
van de klok melding gemaakt van fietsdiefstallen op de stationsparking in Oudenaarde. Naar aanleiding
van eerdere vragen hierover op de gemeenteraad werd de belofte gemaakt om ook de veiligheid aan het
station ter sprake te brengen bij een overleg met NMBS. Een beveiligde fietsenstalling voor treinreizigers
zou een oplossing kunnen bieden.
In verschillende Vlaamse en Nederlandse steden wordt de pakkans voor fietsdiefstallen verhoogd door
gebruik te maken van lokfietsen. Lokfietsen zijn fietsen uitgerust met een GPS-volgsysteem. Zodra de
fiets wordt meegenomen krijgt de lokale politie een melding waarmee ze de fiets kan traceren.
Daarom volgende vragen:
1. De beslissing van NMBS om de openingsuren van het stationsloket aan te passen betekent een
aanzienlijke daling in de dienstverlening naar de treinreizigers toe, bovendien is het gebruik van
de automaten niet voor iedereen een evidentie. Is het stadsbestuur bereid om er bij NMBS op aan
te dringen de openingsuren van het stationsloket opnieuw te herzien?
2. Wat was het resultaat van het overleg tussen Stad Oudenaarde en NMBS omtrent een mogelijke
verlaging van de tarieven en de veiligheid aan het station?
3. Overweegt het stadsbestuur om in overleg met de lokale politie lokfietsen in te zetten om zo de
pakkans van fietsdieven te verhogen?
Daarbij volgende voorstellen:
Stad Oudenaarde dringt er bij NMBS op aan om een beveiligde fietsenstalling te voorzien aan het station
van Oudenaarde.
Stad Oudenaarde zet, samen met de lokale politiediensten, een project met lokfietsen op poten om zo de
pakkans bij fietsdiefstallen te verhogen en een sterk afradend effect te creëren)
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De
Meulemeester.
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7.3.

Vraag 3: Parkeergelegenheid vrachtwagens.

We stellen vast dat vrachtwagens vaak gedurende lange tijd parkeren in de woonwijken rondom het
industrieterrein of langs de N60 in afwachting van hun levering of om de rij- en rusttijden te respecteren.
Dit is hinderlijk en zorgt voor een onveilige situatie in de woonwijken. Deze problematiek werd reeds
eerder door onze fractie, met name door mijn voorganger André Vansteenbrugge, aangekaart. De
meerderheid beloofde hier werk van te maken en nam het voorstel om speciale parkeergelegenheid voor
vrachtwagens te realiseren op. Tot op vandaag werd dit evenwel nog niet gerealiseerd.
Daarom volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
2. Welke timing voorziet het stadsbestuur in de realisatie van een parkeergelegenheid voor
vrachtwagens?
3. Welke locatie wordt vooropgesteld?
4. Van welke voorzieningen zullen de gebruikers kunnen genieten?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
7.4.

Vraag 4: Leegstaande bedrijfsruimten.

De Vlaamse overheid neemt maatregelen om de leegstand van bedrijfsruimten (groter dan 5 are) tegen te
gaan. Gemeenten dienen ieder kalenderjaar voor 1 maart een gemeentelijke lijst op te stellen van de
leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten die op hun grondgebied zijn gelegen. De Vlaamse overheid
kan hier dan een heffing gebieden.
Daarbij volgende vragen:
1. Werd door Oudenaarde dergelijke gemeentelijke lijst van leegstaande/verwaarloosde
bedrijfsruimten opgesteld en overgemaakt aan de Vlaamse overheid? In 2014? 2015? 2016?
2017?
a. Zo ja, welke panden bevonden zich op deze gemeentelijke lijst? Welke heffing dienden
de eigenaren te betalen aan de Vlaamse overheid in de respectievelijke jaren?
b. Zo neen, waarom werd deze lijst niet opgesteld en overgemaakt aan de Vlaamse
overheid?
c. Zal Stad Oudenaarde voor 1 maart 2018 een gemeentelijke lijst opstellen en bezorgen aan
de Vlaamse overheid?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
7.5.

Vraag 5: Uithuiszettingen in Oudenaarde.

In Vlaanderen zijn vorig jaar 12.242 huishoudens bedreigd met uithuiszetting, bijna 400 meer dan het jaar
voordien en ongeveer evenveel als 2010.
Daarom volgende vragen:
1. Hoeveel Oudenaardse gezinnen werden in 2010 het huis uitgezet? In 2015? In 2016?
2. Welke maatregelen neemt het Oudenaards stadsbestuur en het OCMW om te voorkomen dat
gezinnen uit hun (huur)woning worden gezet?
De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer.
De vergadering wordt geheven om 22u58.
Goedgekeurd in zitting van 23 oktober 2017.
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