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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 27 NOVEMBER 2017 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter;
Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove,
Richard Eeckhaut, Peter Dossche: schepenen;
Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen;
Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert,
Murat Yurtay, Jeanique Van Den Heede, Mathieu De Cock, Mathieu Mas,
Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Roland Van Heddegem,
Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,
Folke D'Haeyer, Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Dirk De Bock, Bruno Van Waeyenberghe: raadsleden
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 22 december
2017.

De Gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in
het bijzonder artikel 25 e.v.;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge
waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS;
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan
het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het
voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe
dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng
in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng
in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter
gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de
divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de Avennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen
(waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW
overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene
vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 teneinde de raad van bestuur toe te laten
om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren inzake
de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de
toezichthoudende overheid;
Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden
voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter
beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
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i.
ii.

een omstandige motiveringsnota;
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie
van de dienstverlenende vereniging;
iii.
een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
iv.
een ontwerp van statuten;
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in
het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde
overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier.
Gelet op het feit dat het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is samengekomen teneinde een
gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp
huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde
ontwerp van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en
werden aan de vennoten ter beschikking gesteld;
Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in
eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van
de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door
TMVW;
Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het
aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen;
Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;
Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder verslag
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63,
vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura
van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter
van TMVS;
Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke
samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door
TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor;
Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt aan de vennoten van
TMVW naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017,
waarin de volgende documenten werden opgenomen:
i.
de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;
ii.
een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn
aangesloten en de regio waartoe zij behoren;
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een gewijzigd
ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de originele
ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van TMVW;
Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de
samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en
het adviescomité voor secundaire diensten;
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake
de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;
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Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-DenijsWestrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal
worden op 22 december 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden
toegelicht;
Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen
die ontvangen werden door de gemeente;
Gelet op het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad
dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de
voormelde algemene vergadering;
Besluit: met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017.
Artikel 2. zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Artikel 3. zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS
door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 4. zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van
TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de
voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting
door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 5. zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel
395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door
TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg
1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 6. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek
van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke
samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS
opgesteld door TMVW.
Artikel 7. zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten
inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake
de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een
uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 8. zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een
inbreng in cash.
Artikel 9. zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van
artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat
een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde
vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere
bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking
tot het voorgaande besluit te vervullen.
Artikel 10. zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de Aaandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt
gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Artikel 11. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die
daartoe de wens uitdrukken.
Artikel 12. zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde Avennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in
natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen
die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die
aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten;
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
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Artikel 13. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister
van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 14. zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen
ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het
scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Artikel 15. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering
van een scheidingsaandeel.
Artikel 16. zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere
dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 december 2017 zal worden
goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen
ingevolge voormelde omvorming.
Artikel 17. zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen door de
vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter
gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen
weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van
terug te nemen TK- en DK -aandelen.
Artikel 18. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot
uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 19. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek
van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur
van TMVW.
Artikel 20. zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel
van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126,
9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 21. zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader
uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van
TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 22. zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van
de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en
doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander
teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 23. zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 24. als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: schepen
Lieven Cnudde.
Artikel 25. Geen lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor te dragen:
Artikel 26. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van
bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.
Artikel 27. zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van
commissarissen.
Artikel 28. als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d.
22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen:
De H. Dirk De Bock, raadslid met als vervanger de H. Wim Merchie, raadslid.
Artikel 29. aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven.
Artikel 30. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd notaris van
de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van
TMVW op te stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de
wijziging van het maatschappelijk doel).
Artikel 31. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen directeur van
TMVW met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot
de voorgaande besluiten te vervullen.
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Artikel 32. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder
het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Stemden voor: 26: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, 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 (onafhankelijke)
Onthielden zich: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)
2.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 11 december 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor
ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (SOLVA);
Gelet op de aangetekende brief van 11 oktober 2017 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan de algemene vergadering op maandag 11 december 2017 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Toetreding nieuw lid
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste algemene
vergadering.
4. Goedkeuren actieplan en budget 2018
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een
algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen
uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten, vermeld op de agenda met bijhorende stukken
waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden aan de algemene vergadering
van SOLVA op 11 december 2017.
Artikel 2. De Heer Dirk De Bock, raadslid, wonende Mijttestraat 2 te 9700 Oudenaarde werd voor de
legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van SOLVA.
Artikel 3. De heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 te 9700 Oudenaarde werd voor
de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van SOLVA.
Artikel 4. De vertegenwoordigers die zullen deelnamen aan de algemene vergaderingen van SOLVA op
te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die ter zake genomen worden in de
gemeenteraad.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft er kennis van aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem.
3.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 20 december 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening, afgekort IMWV;
Gelet op het feit dat de stad per aangetekende brief van 27 oktober 2017 wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van IMWV op woensdag 20
december 2017 met als agenda:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2018.
2. Benoemingen.
3. Mededelingen.
4. Varia.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
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vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de
gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald
worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van IMWV;
BESLUIT: met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1. Bevestigt het mandaat van de Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 4
te 9700 Oudenaarde als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 20 december 2017.
Artikel 2. Bevestigt het mandaat van Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat
128 te 9700 Oudenaarde als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de IMWV op 20 december 2017.
Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen van de bijzondere algemene vergadering op 20 december
2017 goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde de opdracht de voorstellen op deze
vergadering goed te keuren.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van de intercommunale IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te
9000 Gent.
Stemden voor: 26: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, 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 (onafhankelijke)
Onthielden zich: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)
4.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 20 december
2017.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen;
Gelet op de mail van 29 september 2017 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering op woensdag 20 december 2017 met volgende agenda:
1. Beleidsplan 2018.
2. Begroting 2018.
3. Varia
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij
gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: met 22 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken
waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de buitengewone algemene
vergadering van I.Vl.A. op woensdag 20 december 2017.
Artikel 2. De Heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700
Oudenaarde werd tot het einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
Artikel 3. De Heer Lieven Cnudde, schepen, wonende Heurnestraat 161 te 9700 Oudenaarde werd tot het
einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A.
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Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
I.Vl.A. op woensdag 20 december 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 5.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en geeft er ook kennis van aan de Intergemeentelijke vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, Meersbloem Melden 46A in 9700 Oudenaarde.
Stemden voor: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, 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 (onafhankelijke)
Stemden tegen: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut)
Onthielden zich: 2: SP.a (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
5.

Melding Lesurenpakket schooljaar 217-2018 KABK

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31 juli 1990, inzonderheid titel V - deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 27 juni 1990;
Gelet op het advies van het Overlegcomité 15.11.2017;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie 13.11.2017;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
worden voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld zoals voorzien in bijlage geviseerd ontwerp.
Artikel 2. Deze zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3. Zij zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddenbarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG
6.

Aanpassing reglement voor infrastructuursubsidie

De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanbesteding
van sommige toelagen;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013;
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 9/10/2017 waarbij het College zich
akkoord verklaarde met de afschaffing van de hypothecaire volmacht;
Gelet op het ‘reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaarde sportclubs en jeugdwerkinitiatieven’
vastgesteld 04/06/2012, aangepast 21/10/2013;
Gelet op artikel 4 in het huidige regelement ‘als waarborg voor de stad zal de vereniging bij grote
investeringen het onroerend goed in pand of hypothecaire volmacht geven tot wanneer de termijn van de
betoelaging verstreken is.’
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Overwegende dat, de procedure voor het aanvragen van een hypothecaire volmacht niet alleen een
administratieve last is, maar ook een niet onbelangrijke financiële impact (notariskosten) voor de
verenigingen heeft.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het ontwerp van het nieuwe reglement in bijlage;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaarde sportclubs en jeugdwerkinitiatieven
goedgekeurd in de Gemeenteraad d.d. 4/06/2012 en aangepast in de Gemeenteraad d.d. 21/10/2013, wordt
vanaf 28/11/2017 opgeheven.
Artikel 2. Het nieuwe reglement, zoals geviseerd in bijlage aan deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Het nieuwe reglement gaat van kracht vanaf 29/11/2017.
BESTUUR SPORT
7.

Concessie Sportoase - Addendum III

Uitgesteld.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

Pompstation Smallendam. Aanpassingswerken.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 14 april 2009 houdende
goedkeuren van de dienstverleningsovereenkomst tussen de NV Aquafin en de stad inzake de uitbouw en
het beheer van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur;
Gelet op de overeenkomst genaamd “ Rio-Totaal “ dd° 17 april 2009 afgesloten tussen de NV Aquafin en
de stad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 30 juni 2014 houdende
goedkeuren van het verlengen van de overeenkomst “ Rio-Totaal “ met NV Aquafin voor een periode van
5 jaar;
Overwegende dat het pompstation “Smallendam” het afvalwater verpompt van de Markt ,
Meerspoortsteeg en Droesbekeplein naar de DWA ( Droog Weer Afvoer) in “ De Ham “;
Overwegende dat het rioolstelsel op de Markt, evenals de riolering achter het AZ-Oudenaarde en
Bernarduscollege nu gescheiden is; dat hierdoor ook de overstortmogelijkheid verdwijnt;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de bedrijfszekerheid van het pompstation Smallendam te
verhogen en dat teneinde - grotere debieten aan te kunnen - er volgende aanpassingen noodzakelijk zijn :
-) vernieuwen van de pompen;
-) vernieuwen van het leidingenwerk;
-) nieuw laagspanningsbord.
Overwegende dat deze bovengenoemde aanpassingen prioritair nodig zijn en worden geraamd op 21.500
EUR excl. btw;
Overwegende dat bijkomend in latere fase een nieuwe dekplaat met RVS –deksel en een wandafsluiter op
de collector dient voorzien te worden; de raming van deze werken bedraagt 22.000 EUR excl. btw.
Overwegende dat bovengenoemde aanpassingswerken dienen uitgevoerd te worden in het kader van de
bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst “ Rio-Totaal “ tussen NV Aquafin en de stad meer
bepaald :
paragraaf 3 module 3 “beheer van pompstations - herstellingen en vervangingen - :“Aanvullend op het
rapport van de jaarlijkse grondige inspectie worden mogelijke grote herstellingen naar aanleiding van
defecten, machinebreuken, beschadigingen, slechte werking e.d. en vervanging van onderdelen,
noodzakelijk om de goede werking van het pompstation te garanderen gemeld aan de stad. Aquafin legt
hiervoor een kostenraming voor aan de stad. Na schriftelijke goedkeuring van de kostenraming door de
stad zullen deze werken door Aquafin uitgevoerd worden”.
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget 2017 en 2018 GBB-I-BIA
0310-00/2280007 “ rioleringen – activa in aanbouw”;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd° 16 november 2017 met nr. 2017/11-107;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de “aanpassingswerken pompstation Smallendam” dit in het
kader van de tussen de NV Aquafin en de stad afgesloten overeenkomst “ Rio-Totaal “.
Artikel 2. De werken worden geraamd op 43.500 EUR excl. btw.
Artikel 3. De nodige kredieten zijn voorzien zijn op het investeringsbudget 2017 en 2018 GBB-I-BIA
0310-00/2280007 “ rioleringen – activa in aanbouw”.
Artikel 4. Deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de NV Aquafin.
Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
9.

Waterloop S 322 te Bevere. Gedeeltelijke afschaffing.

De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 25 september 2017 houdende voorstel tot gedeeltelijk afschaffen
van onbevaarbare waterloop van 3e categorie S322 te Oudenaarde-Bevere;
Gelet op het bericht van onderzoek “ de commodo et incommodo “;
Gelet op het proces- verbaal van sluiting van onderzoek dd° 31 oktober 2017 waaruit blijkt dat geen
bezwaren zijn ingediend;
Gelet op het getuigschrift van bekendmaking waaruit blijkt dat het bericht op gebruikelijke wijze is
afgekondigd en aangeplakt van 10 oktober 2017 tot 31 oktober 2017;
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. Aan de Bestendige Deputatie voor te stellen de waterloop 3e categorie S322 te Bevere –
Oudenaarde gedeeltelijk af te schaffen.
Artikel 2. Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen.
10. Scheldeboorden/kop : wegeniswerken De Ham ( 3 bis). Bestek nr. W21302013. Bekrachtigen
van de collegebeslissing dd° 23/10/2017 houdende goedkeuren van de eindafrekening.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 334.629,85 EUR excl btw. en de gunningsprocedure van de
opdracht “Scheldeboorden/kop: wegeniswerken De Ham (deel 3bis)”, met name de open aanbesteding;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2013 betreffende de
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV DEVAGRO, Pitantiestraat 79 te 8792
DESSELGEM ten bedrage van 220.067,80 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2014 betreffende de
goedkeuring van de 1e en 2e verrekening in meer van in zijn totaliteit 71.199,32 EUR excl. btw ;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02 februari 2015 betreffende de
goedkeuring van de 3e verrekening voor een bedrag in meer van 4.918,75 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017 houdende
goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 277.167,26 EUR excl btw en incl btw;
Overwegende dat volgende meerwerken zijn uitgevoerd :
-) aanleg bijkomende parking in grasdallen;
-) aanpassingswerken aan bestaande parking;
-) aanleg bijkomende riolering naar pompstation Smallendam;
Overwegende dat de eindafrekening de toewijs met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat de
eindafrekening dient bekrachtigd in 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 24;
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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;
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. Met betrekking tot de opdracht “Scheldeboorden/kop: wegeniswerken De Ham (deel 3bis)”,
wordt de collegebeslissing dd° 23 oktober 2017 houdende goedkeuring van de eindafrekening ten
bedrage van 277.167,26 EUR excl btw en incl herziening bekrachtigd.
11. Uitbreiden camerabeveiliging Markt en omgeving - bestek nr. L009020173. Bekrachtigen van
de schepencollegebeslissing dd° 23/10/2017 houdende toewijs.
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2017 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Uitbreiding
camerabeveiliging Markt en omgeving” tegen een initieel geraamd bedrag van 28.671 EUR (exclusief
BTW) of 34.691,91 EUR (inclusief BTW);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Uitbreiding camerabeveiliging Markt en omgeving” aan
Seris Technology, Kleine Mechelsebaan 52A te 3200 Aarschot, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 28.553 EUR (exclusief BTW) of 34.549,13 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-ICT 0119-01 2410000, opgenomen op de lijst van gedelegeerde overheidsoprachtenbudgetwijziging 1-2017 en in het exploitatiebudget van 2017 en volgende jaren, op budgetcode GBB-ICT
0119-01 6142800;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d ii (de
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging
ontbreekt om technische redenen);
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 artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Uitbreiding camerabeveiliging Markt en omgeving”, wordt de
collegebeslissing dd° 23 oktober 2017 houdende toewijs aan Seris Technology, Kleine Mechelsebaan
52A te 3200 Aarschot, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 28.553 EUR (exclusief BTW) of
34.549,13 EUR (inclusief BTW) bekrachtigd.
12. Omgevingswerken Muziekacademie - bestek nr. W22962015. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 27/10/2017 houdende goedkeuren van de eindafrekening.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 256.865,80 EUR excl BTW en de gunningsprocedure van de
opdracht “Omgevingswerken Muziekacademie”, met name de open aanbesteding;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2015 betreffende de
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan NV Jozef Vanden Buverie & Co, Spildoornstraat 16
te 8792 Desselgem ten bedrage van 213.430,45 EUR excl. btw;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 06 juni 2016 betreffende de
goedkeuring van de 1e verrekening voor een bedrag in meer van 36.248,51 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04 juli 2016 betreffende de
goedkeuring van de 2e verrekening voor een bedrag in meer van 35.595,66 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2017 houdende
goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 281.925,28 EUR excl btw en incl herziening :
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht betaald is op het investeringsbudget van 2015, op
jaarbudgetrekeningen GBB-I-BIA 0310-00 2280007 en GBB-I-BIA 0820-01/2220007;
Overwegende dat de eindafrekening de toewijs met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat de
eindafrekeningsbeslissing 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 24;
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;
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. Met betrekking tot de opdracht
“Omgevingswerken Muziekacademie”, wordt de
collegebeslissing dd° 27 oktober 2017 houdende goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van van
281.925,28 EUR excl. btw en incl. herziening bekrachtigd.
13. Plaatsen camera's, outdoor Wifi zenders en reorganisatie straalverbindingen op Markt en
omgeving - bestek nr. W00952017. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 06/11/2017 houdende
gunning.
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Plaatsen
camera's, outdoor Wifi zenders en reorganisatie straalverbindingen op markt en omgeving” tegen een
initieel geraamd bedrag van 20.500,00 EUR excl. btw of 24.805,00 EUR incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2017 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Plaatsen camera's, outdoor Wifi zenders en reorganisatie
straalverbindingen op markt en omgeving” aan Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 20.493,06 EUR excl. btw of 24.796,60 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-ICT 0119-01 2410000;
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 artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Plaatsen camera's, outdoor Wifi zenders en reorganisatie
straalverbindingen op markt en omgeving”, wordt de collegebeslissing dd° 6 november 2017 houdende
toewijs aan Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
20.493,06 EUR excl. btw of 24.796,60 EUR incl. 21% btw bekrachtigd.
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14. Cementbetonverhardingen 2017 - bestek nr W00242017. Bekrachtigen van de collegebeslissing
dd° 06/11/2017
houdende goedkeuren aanpassing bestek aan nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 93.280 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Cementbetonverhar-dingen –
dienstjaar 2017”;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Cementbetonverhardingen – dienstjaar 2017”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassingen bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2240007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot “Cementbetonverhardingen – dienstjaar 2017” wordt de collegebeslissing
dd° 06 november 2017 houdende aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
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 raming.
15. Aanleg Bergen op Zoomplein. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 06/11/2017 houdende
aanpassing bestek aan nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring van het bestek en
de raming, ten bedrage van 242.714,54 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Scheldeboor-den/kop:
aanleg Bergen op Zoomplein”, opgesteld door het studiebureau CVBA Omgeving;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
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overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Scheldeboorden/kop: aanleg Bergen op Zoomplein”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0220-00 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Scheldeboorden/kop: aanleg Bergen op Zoomplein” wordt de
collegebeslissing dd° 06 november 2017 houdende aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving
inzake overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
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 raming.
16. Aanleg van 2 rugbyvelden. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 06/11/2017 houdende
goedkeuring aanpassing bestek aan nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 403.119,25 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Aanleg van 2
rugbyvelden”, opgesteld door het studiebureau BVBA Lobelle;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
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Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassingen van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Aanleg van 2 rugbyvelden”;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017, op
budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2220007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Aanleg van 2 rugbyvelden” wordt de collegebeslissing dd° 06
november 2017 houdende goedkeuren aanpassen van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
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 raming.
17. Heraanleg Einestraat en Lappersfort. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 06/11/2017
houdende goedkeuring aanpassing bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 247.858 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Heraanleg Einestraat en
Lappersfort”;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Heraanleg Einestraat en Lappersfort”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassingen van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017 en 2018, op
budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2240007 (wegenis) en GBB-I-BIA 0310-00 2280007 (riolering);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Heraanleg Einestraat en Lappersfort” wordt de
collegebeslissing dd° 06 november 2017 houdende goedkeuren van de aanpassing aan het bestek aan de
nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
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
% voorvloeien boven de goedgekeurde raming.
18. Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename. Bekrachting van de collegebeslissing dd°
06/11/2017 houdende goedkeuring van de aanpassing bestek aan nieuwe wetgeving
overheidsopdrachten.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2017 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 147.141,00 EUR excl. btw of 155.969,46 EUR incl. 6% btw voor de opdracht
“Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename”, opgesteld door architect Browaeys;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels
zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die vanaf 30
juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt
uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten”
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassingen van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0750-00 2210007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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. Met betrekking tot de opdracht “Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename”, wordt de
collegebeslissing dd° 06 november 2017 houdende goedkeuring aanpassing bestek aan de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2: De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
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Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeekomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
19. Weg- en rioleringswerken Broekstraat. Fase 1 - Dijkstraat tot Gelukstede. Bestek nr.
W00752017. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 13/11/2017 houdende goedkeuring van
de aanpassing bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2017 houdende goedkeuring van het bestek
en de raming, ten bedrage van 1.199.471 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Weg- en
rioleringswerken Broekstraat (fase 1: Dijkstraat-Gelukstede)”;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Broekstraat (fase 1:
Dijkstraat-Gelukstede)”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 13 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017 en 2018, op
budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2240007 (wegenis) en GBB-I-BIA 0310-00 2280007 (riolering);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Weg- en rioleringswerken Broekstraat (fase 1: DijkstraatGelukstede)” wordt de collegebeslissing dd° 13 november 2017 houdende aanpassing aan de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbregen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
20. Renovatie van de Vlaamse Ardennendreef. Bestek nr. W00512017. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 13/11/2017 houdende goedkeuring van de aanpassing bestek aan de
nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 97.785 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Renovatie Vlaamse
Ardennendreef”;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Renovatie Vlaamse Ardennendreef”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 13 november 2017 houdende
goedkeuren van de aanpassing bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017 en 2018, op
budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2240007 (wegenis) en GBB-I-BIA 0310-00 2280007 (riolering);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot de opdracht
“Renovatie Vlaamse Ardennendreef” wordt de
collegebeslissing dd° 13 november 2017 houdende aanpassing bestel aan de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2: De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.
Artikel 3: Het college van burgemeestr 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.
21. Kruispunt Fietelstraat - Molenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen. Bestek nr.
W00532017. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 13/11/2017 houdende goedkeuring van
de aanpassing bestek aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2017 houdende goedkeuring van het bestek
en de raming, ten bedrage van 71.296 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Kruispunt FietelstraatMolenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen”;
Overwegende dat de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 in werking zijn getreden op 30 juni 2017;
Overwegende dat de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
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voor werken, leveringen en diensten is vastgesteld als volgt in artikel 49 van dit besluit: “Dit besluit treedt
in werking op 30 juni 2017”;
Overwegende dat deze bepaling moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de algemene uitvoeringsregels zoals gewijzigd bij het besluit van 22 juni 2017 enkel van toepassing zijn voor de opdrachten die
vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte;
Overwegende dat onderhavige opdracht niet was bekendgemaakt op 30 juni 2017 waardoor de nieuwe
wetgeving inzake overheidsopdrachten van toepassing is;
Overwegende dat derhalve het bestek dient aangepast aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het aangepast bestek voor de opdracht “Kruispunt Fietelstraat-Molenstraat. Verkeerstechnische
aanpassingen”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 13november 2017 houdende
aanpassen van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te plaatsen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2240007 (wegenis) en GBB-I-BIA 0310-00 2280007 (riolering);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Kruispunt Fietelstraat-Molenstraat. Verkeerstechnische
aanpassingen” wordt de collegebeslissing dd° 13 november 2017 houdende aanpassing van het bestek aan
de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten bekrachtigd.
Artikel 2. De opdracht wordt geplaatst bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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 raming.
22. Stedelijke sporthal Rodelos : renovatie en uitbreiding. Leveren en plaatsen sportvloer - bestek
nr. W00922017 . Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Leveren en plaatsen sportvloer.” een bestek met nr. W00922017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 128.240,90 EUR excl. btw of
155.171,49 EUR incl. 21% 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-SPOR 0740-03/2210007;
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 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 het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, 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 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Besluit: met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00922017 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Leveren en plaatsen sportvloer.”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 128.240,90 EUR excl. btw of
155.171,49 EUR incl. 21% 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 in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03/2210007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, 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) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + Hilde De Smet
(onafhankelijke)
Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten
Blondeel en Dagmar Beernaert)
23. Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis - bestek nr. D00572017.
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 27 oktober 2017
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Aanstellen interieurarchitect voor
herinrichting bibliotheek Vleeshuis” tegen een initieel geraamd bedrag van 12.396,69 EUR excl. btw of
15.000,00 EUR incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2017 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek
Vleeshuis” aan ARCHITECTENBUREAU KNAP, Einestraat 36 te 9700 OUDENAARDE, tegen het
onderhandelde ereloonpercentage van 7%, dat rekening houdende met de vooropgestelde raming
(kostprijs der werken), het ereloon voorlopig kan bepaald worden op 17.500,00 EUR excl. btw of
21.175,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is en wordt in het investeringsbudget van 2017
en 2018, op budgetcode 0703-00 2140007 (actie GBB-I-BIB);
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 artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek
Vleeshuis”, wordt de collegebeslissing dd° 27 oktober 2017 houdende toewijs aan
ARCHITECTENBUREAU KNAP, Einestraat 36 te 9700 OUDENAARDE, tegen het onderhandelde
ereloonpercentage van 7%, dat rekening houdende met de vooropgestelde raming (kostprijs der werken),
het ereloon voorlopig kan bepaald worden op 17.500,00 EUR excl. btw of 21.175,00 EUR incl. 21% btw.

289
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
24. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 25 november 2013, waarbij voor de aanslagjaren 2014
tot en met 2019 1200 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven werden;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van
2,5 % naar 3,97 % van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2 §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen : “Voor iedere
gemeente van het Vlaams Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst
van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen
ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de stad om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar
2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 6 november 2017 om het bedrag
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen;
Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de
budgetten 2018 dd. 6 oktober 2017;
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikelen 42-§3, 43-§2,15°, 186, 187 en 253 §1,3°;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden 756 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing geheven.
Dat betekent een daling van 444 opcentiemen ten opzichte van het tarief van 1.200 opcentiemen dat voor
het aanslagjaar 2018 dezelfde fiscale druk inzake de onroerende voorheffing zou opleveren als voor het
aanslagjaar 2017.
Artikel 2. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geïnd door het
Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Postsite, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst.
Artikel 3. De ontvangsten zullen geboekt worden op artikel 0/0020/0020-00/7300000.
Artikel 4. Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan :
- de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
- de Vlaamse Belastingdienst, Mevr. Katrien Matthijs, Onroerende Voorheffing, Bauwensplaats 13
bus 2 te 9300 Aalst
25. Retributie bedrijfsafval op het containerpark
De Gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 september 2014 waarbij een retributie geheven werd voor het
handelsafval op het containerpark;
Overwegende dat volgens OVAM-richtlijnen afval van scholen, organisaties en verenigingen ook
beschouwd worden als bedrijfsafval;
Overwegende dat voor inzameling van bedrijfsafval aparte openingsuren gelden, namelijk op dinsdag- en
donderdagvoormiddag van 9h15 tot 11h45;
Overwegende dat vanuit scholen en jeugdverenigingen de vraag komt hun afval ook te kunnen aanbieden
tijdens de gewone openingsuren;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 zal afgestapt worden van de afstempelkaarten voor het aanbieden
van bedrijfsafval op het containerpark en zal worden overgeschakeld naar een regeling via badges die
vooraf worden opgeladen;
Overwegende dat de waarde van één stempel op de afstempelkaarten 8,00 euro was;
Overwegende dat het tarief identiek blijft aan het tarief van de afstempelkaarten;
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Overwegende dat de badges kunnen opgeladen worden met een veelvoud van 8,00 euro en dat de houder
de keuze heeft hoeveel veelvouden hij zal opladen;
Overwegende dat een overgangsperiode mogelijk zal zijn waarin de afstempelkaarten nog kunnen
aangeboden worden op het containerpark;
Overwegende dat de modaliteiten van de overgangsperiode nog moeten bepaald worden;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 11 september 2017 met betrekking tot het bedrijfsafval op
het containerpark;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 94 met betrekking tot de invordering van gemeentelijke niet-fiscale
schuldvorderingen;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2018 wordt een retributie geheven op het aanvoeren van :
- Papier en karton, glas, metalen
- Geëxpandeerd polystyreen (piepschuim met bolletjesstructuur), behalve verpakkingen van
etenswaren
- Grof vuil, harde plastics, bloempotjes, houtafval, inert bouw- en sloopafval, tuinafval
- landbouwfolie
door handelsbedrijven, zijnde die natuurlijke of rechtspersonen die in hoofdzaak activiteiten ontplooien
gericht op kopen en verkopen, waarbij het product rechtstreeks aan de eindgebruiker wordt afgeleverd,
alsook door zelfstandigen en bijberoepen die niet noodzakelijk bezig zijn met verkoop van goederen maar
ook het leveren van diensten (bv. bouw- en tuinaannemers, boekhouding, …). De retributie is ook van
toepassing voor verenigingen, instellingen, andere overheden en andere vergelijkbare aanvoerders.
De
bedrijven/handelaars/zelfstandigen/verenigingen/instellingen/andere
overheden
en
andere
vergelijkbare aanvoerders moeten gevestigd zijn op het grondgebied van Oudenaarde. De aangevoerde
materialen, moeten voorgesorteerd en in zuivere toestand worden aangeboden.
Artikel 2. De retributie wordt vastgesteld op :
- 8,00 euro/m³ voor goedkope afvalfracties (papier en karton, glas, geëxpandeerd polystyreen,
metalen)
- 8,00 euro/m³ voor landbouwfolie
- 16,00 euro/m³ voor dure afvalfracties (grofvuil, harde plastics, bloempotjes, houtafval, inert
bouw- en sloopafval, tuinafval).
De eenheidsmaat is bepaald op 1 m³. Elk deel kleiner dan 1 m³ wordt als 1 m³ beschouwd.
Artikel 3. Het bedrijfsafval mag enkel aangevoerd worden tijdens de speciale openingsuren voor
handelsbedrijven. Uitzondering hierop wordt gegeven aan scholen en jeugdverenigingen die ook tijdens
de normale openingsuren afval mogen aanvoeren.
Industrieel afval wordt niet aanvaard.
De nettovracht mag hoogstens 2 m³ per dag bedragen, aan te voeren in maximaal 2 ritten. Voor tuinafval
wordt de hoeveelheid aan te voeren afval beperkt tot 4 m³/week.
Artikel 4. De betaling van de retributie wordt geregeld via een badgesysteem die door de houder vooraf
opgeladen wordt en bijgeladen kan worden met een veelvoud van 8,00 euro. De badges staan op naam en
zijn niet inruilbaar.
Artikel 5. De afstempelkaarten reeds afgeleverd conform de Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 september
2014 kunnen verder gebruikt worden tijdens de overgangsperiode. Nadere bepalingen omtrent de
overgangsperiode zullen bepaald worden door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6. Aan het OCMW Oudenaarde wordt een badge voor de klusjesdienst ter beschikking gesteld
opgeladen met 120 veelvouden van 8,00 euro.
Artikel 7. De ontvangsten zullen geboekt worden op 8/0309/0309-01/7332500.
Artikel 8. De Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 september 2014 zal worden opgeheven bij het van kracht
worden van huidige beslissing.
Artikel 9. Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen.
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SECRETARIAAT - NOTULEN
26. Goedkeuring notulen gemeenteraad 23 oktober 2017.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 23 oktober 2017 goedgekeurd.
KENNISGEVINGEN
27. Antwoord op het voorstel aan de gemeenteraad door Marijke Dossche: aanleggen van een
veilige fietsroute tussen Prinsenhof en Serpentstraat. Kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
28. Antwoord op het verzoekschrift aan de gemeenteraad door Yves Coppens: aanpak en
communicatie problematiek Heurnestraat. Kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1.
1.1

Raadslid Roland Van Heddegem
Voorstel 1: Koppenberg wordt fietsstraat.

In september werd het voorstel om in Oudenaarde fietsstraten te creëren enigszins gunstig onthaald door
te verklaren dat het College van Burgemeester en Schepenen beslist had om van Trekweg Rechteroever
een fietsstraat te maken. De keuze van deze straat is op zich niet verkeerd, maar wel weinig ambitieus.
In een fietsstraat mogen fietsers immers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de
helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen
mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Aangezien de Trekweg
Rechteroever een (voor de wagens) doodlopende erfontsluitingsweg is, is de stap naar fietsstraat niet zo
groot. Er zijn in Oudenaarde andere straten waar het creëren van een fietsstraat een veel belangrijker
verschil kan maken, denken we bijvoorbeeld aan de Nederstraat, Broodstraat…
Maar ook de Koppenberg komt in aanmerking. Momenteel loopt er een tentoonstelling over de
Koppenberg in het CRVV. Bij de opening van deze tentoonstelling viel het op dat de onveiligheid op
deze berg een probleem is. De Koppenberg is een symbool voor de Ronde geworden sinds de aankomst
in Oudenaarde. Ook de Koppenbergcross zet Oudenaarde in de kijker. Daarenboven wil Oudenaarde zich
profileren als wielerstad. Er moet niet gewacht worden tot er zich een ernstig ongeval voordoet.
Voorstel
De gemeenteraad beslist om:
1. Het kasseigedeelte (Steengat) bergafwaarts voor alle verkeer verbieden.
2. De nodige wegmarkering bij het begin en einde van de fietsstraat aanbrengen, dit kan in het
asfaltgedeelte voor en na de kasseien.
3. De nodige signalisatie aanbrengen zoals de verkeersborden F111 en F113. Bovenaan het
verkeersbord C1 plaatsen dat alle verkeer verbiedt.

C1 F111

F113

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
1.2

Vraag 2: Herbestemming oud-klooster Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.

Momenteel gaan er allerlei evenementen door in het kloostergebouw, zoals tentoonstellingen,
voordrachten, concerten , toneelvoorstellingen enz… Vorig jaar vond er, heel toepasselijk, de voorstelling
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plaats van het boek ‘Afbreken of herbestemmen’ naar aanleiding van het colloquium van het Herman De
Croo Centrum, dat een jaar eerder plaatsvond in Ronse.
Nu gebruikt het theater Stam de kapel en een deel van het klooster voor hun voostellingen van
‘Aangespoelden’. Bij de première was het snel duidelijk dat de accommodatie niet het niveau haalde van
het toneelstuk zelf: gebrekkige verwarming, gebrekkige veiligheid (tribunes) en voor het toilet moest men
over de koer naar Dixi-toiletten.
Vragen
1. Hoe ver staat het met de herbestemming?
2. Zijn er voor deze voorstellingen afspraken gemaakt met de brandweer?
3. Is er voor het gebruik van deze gebouwen van het OCMW een verantwoordelijke aangesteld?
4. Waarom kunnen de toiletten achter de kapel niet gebruikt worden?
5. Kunnen de oude zetels van de Woeker niet in aanmerking komen om hier kleinschalige
toneelvoorstellingen met meer comfort te laten doorgaan?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove en OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer.
2
2.1

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Kompascamping.

In de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst met Roompot
goedgekeurd voor de ontwikkeling van de Kompascamping. In uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst zou tevens een akte verleden worden houdende ‘de vestiging van een recht
van erfpacht, met als accessorium een recht van recht van opstal’. Deze akte zou worden verleden binnen
de drie maanden volgend op de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Vragen
1. Wat is de stand van zaken van dit dossier?
2. Werd de samenwerkingsovereenkomst intussen al ondertekend? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom
niet?
3. Wat zijn de eerstvolgende stappen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.2

Vraag 2: Retailpark N60.

Het College van Burgemeester en Schepenen moest uiterlijk op 27/11/2017 een beslissing nemen over de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het retailpark langs de N60.
Tijdens de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017 werd een beleidskader voor detailhandel
goedgekeurd, dat inmiddels een verdere uitwerking heeft gekregen in de vorm van een ontwerpverordening detailhandel. Dit ontwerp werd in de gemeenteraadscommissie van 14 november toegelicht.
In tegenstelling tot wat in het beleidskader is opgenomen, is binnen de verordening een verdere
uitbreiding van het retailpark niet langer uitgesloten. Hooguit worden een aantal vormen van
(detail)handel uitgesloten.
Mogelijk zal het dossier uitbreiding van het retailpark in beroep terechtkomen bij de Deputatie. Helaas
zal er, gelet op de geldende termijnen, een uitspraak in beroep komen lang voordat de in opmaak zijnde
verordening uitwerking kan hebben.
Vragen
1. Welke beslissing heeft het College van Burgemeester en Schepenen genomen ten aanzien van de
vraag tot uitbreiding van het retailpark?
2. Is het stadsbestuur van mening dat het retailpark kan uitgebreid worden met functies die vallen onder
‘verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw’ en ‘verkoop van andere
producten’ ?
3. Werd de provincie reeds op de hoogte gesteld van de visie van de stad Oudenaarde ten aanzien van
detailhandel (met oog op een eventuele beroepsprocedure)?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
2.3.

Vraag 3: Muziekaanbod in de bibliotheek.

Muziekstreamingdiensten knijpen de cd in de bibliotheek dood. Bibliotheken bouwen hun collectie af of
stoppen zelfs helemaal met hun cd-afdeling. Verschillende bibliotheken (Maldegem, Wingene, Eeklo)
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hebben hun CD-afdeling stopgezet en de collectie verkocht. De vraag stelt zich welke nieuwe rol een
bibliotheek kan opnemen inzake muziekbeleving. Verschillende bibliotheken zijn reeds gestart met het
aanbieden van muziek via streaming (Gent, Maaseik).
Vragen
1. Hoe zit het met de uitleencijfers van CD’s in de bibliotheek van Oudenaarde?
2. Voorziet de bibliotheek een sluiting van haar CD-afdeling?
3. Werd al nagedacht om ook Oudenaarde muziek aan te bieden via streaming?
4. Zitten er andere ideeën in de pijplijn om de bibbezoekers muziek, op een digitale manier te laten
ontdekken?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
3.
3.1

Raadslid Elisabeth Meuleman
Voorstel 1: Bescherming van het graf van Jotie T'Hooft.

De concessie van het graf van Jotie T’Hooft zou in oktober vervallen. Hét moment voor de stad om het
graf op te nemen op de lijst van funerair erfgoed en om het beheer over te nemen. Echter, door de ophef
in de kranten over het feit dat het graf van Jotie zou verdwijnen besloot een nobele onbekende de
concessie te verlengen waardoor dus volgens de stad opnieuw moet gewacht worden tot de concessie een
volgende keer verloopt alvorens het graf kan opgenomen worden op de lijst van funerair erfgoed. Kafka,
zo lijkt het.
Dit is echter niet helemaal correct. Volgens het Decreet op de begraafplaatsen en Lijkbezorging uit 2004
moeten gemeenten een lijst opmaken van gemeentelijk funerair erfgoed en zich engageren om vervolgens
het beheer van de op de lijst opgenomen graven te voeren voor 50 jaar.
De lijst kan opgesteld worden voor alle graftekens op een begraafplaats ongeacht een lopende concessie
of eigendom van de gemeente. De beheersmaatregelen kunnen pas getroffen worden op het ogenblik dat
de concessie vervalt en de gemeente eigenaar is geworden van het graf en het grafteken. Maar niets belet
een gemeente het betreffende graf al op te nemen op de lijst.
Daarnaast kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed ook bescherming aangevraagd worden. Een
beschermingsaanvraag is niet gekoppeld aan een eigendomssituatie. Net als bij elk ander item kan
iedereen
een
beschermingsaanvraag
indienen
ongeacht
de
eigendomstoestand.
Een
beschermingsprocedure kan gevoerd worden voor graftekens die in concessie zijn. Het beheer over het
graf valt ten laste van de concessiehouder tenzij de gemeente een akkoord met de concessiehouder sluit
en de concessie beëindigt.
Voorstel:
1. Het stadsbestuur neemt het graf alvast op op de lijst funerair erfgoed.
2. Het stadsbestuur dient een aanvraag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om het graf van Jotie te
laten beschermen, op basis van zijn cultuur-historische waarde.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois en burgemeester Marnic De Meuleùmeester.
3.2

Vraag 2: App 9700.

Via de app 9700 kunnen burgers meldingen maken van kleine problemen en ongemakken in de stad.
Hoewel gevraagd wordt om een e-mailadres in te vullen krijgen burgers geen melding dat de klacht goed
is ontvangen en zal worden opgevolgd. Ook als het probleem is opgelost (wat soms gebeurt, soms niet…)
wordt dat niet gemeld. Burgers melden iets als het ware in het ‘ijle’. Dit is bijzonder ontransparant en
demotiverend.
Vraag: kan het beleid over hoe omgaan met de app herzien worden? Kan er een reactie gegeven worden
aan de melder bij ontvangst (met bijvoorbeeld timing en aard van oplossing) en ook een melding wanneer
het probleem ook daadwerkelijk is opgelost?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.
4.1

Raadslid Steven Bettens
Vraag 2: Openbaarheid van bestuur.

Wanneer raadsleden tijdens een commissie of een gemeenteraadszitting vragen stellen met betrekking tot
gewestwegen, krijgen zij heel vaak als antwoord dat de vraag zal meegenomen worden op het
eerstvolgende overlegmoment met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Tijdens de
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gemeenteraad van september van dit jaar antwoordde de schepen van Openbare Werken op ons voorstel
over de overlaging van de Deinzestraat nog – en ik citeer uit het verslag van die raadszitting: “De schepen
herhaalt dat er regelmatig overleg is met AWV en dat dit punt bij een volgende bijeenkomst zal
besproken worden.”
- Voor de zomer van dit jaar vroeg ik voor het eerst (en toen mondeling) de verslagen van de
vergaderingen tussen de stad Oudenaarde en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) op.
- Op 27 september herhaalde ik mijn vraag via e-mail.
- Een afspraak om de documenten in te kijken werd vastgelegd op 25 oktober. Tijdens die afspraak
kreeg ik te horen dat de aanvraag voor de inzage in de verslagen van vergaderingen met het AWV via
de secretarie moest gebeuren.
- Op 25 oktober verzond ik een mail: “Als gemeenteraadslid had ik graag de verslagen van alle
bijeenkomsten en vergaderingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad
Oudenaarde deze legislatuur hielden. Bij voorbaat dank om me deze informatie via de geijkte kanalen
te laten bezorgen.”
- Omdat ik na 15 dagen nog geen antwoord ontving, herhaalde ik mijn vraag op 9 november als volgt:
“In het kader van de openbaarheid van bestuur had ik graag een kopie van de verslagen van alle
bijeenkomsten en vergaderingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad
Oudenaarde deze legislatuur hielden. Bij voorbaat dank voor uw antwoord.”
- Ondertussen zijn we weeral – vandaag is het 22 november – 13 dagen verder en ontving ik nog steeds
geen antwoord.
Vraag:
- Waarom kreeg ik tot op heden geen inzage in deze verslagen?
- Wanneer krijg ik ze wel in te zien?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.2

Vraag en voorstel 2: Trage wegen in onze stad.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2016 stelden we nogmaals voor dat de stad haar
kandidatuur indient bij de dienst Mobiliteit van de provincie om zich te kunnen laten ondersteunen bij de
opmaak, de uitvoering en de financiering van een tragewegenplan.
Het belang van trage wegen werd toen ook toegelicht.
De stad wilde niet ingaan op ons voorstel omdat in Oudenaarde in principe alle trage wegen een duidelijk
statuut hebben, de opmaak van een tragewegenplan een omvangrijke personeelsinzet vraagt en omdat de
opmaak niet is opgenomen is de prioritaire BBC-doelstellingen.
Toen we onze vraag in 2013 stelden, telde onze provincie 39 steden en gemeenten die beschikten over
een tragewegenplan of gestart waren met de opmaak ervan. In oktober 2016 waren dat reeds 51 steden
en gemeenten. De provincie bevestigt dat vandaag 60 van 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten
minstens begonnen zijn met de opmaak van dergelijk plan. Er zijn met andere woorden nog slechts 5
gemeenten die niet gestart zijn: Oudenaarde, Sint-Gillis-Waas, Zelzate, Horebeke en Aalter.
Hoewel de stad een inventaris maakte, alle trage wegen een statuut gaf en er jaarlijks trage wegen hersteld
worden toont de realiteit aan dat een duidelijke visie rond trage wegen gewenst is.
Goed onderhouden trage wegen zijn een toeristische troef en, maar vooral , een veilig alternatief voor de
zachte weggebruiker. Een planmatige aanpak van het te voeren trage wegen beleid (onderhoud,
heraanleg, eventueel heropenen,…) wordt het best uitgewerkt in een tragewegenplan.
Daar komt bij dat, wanneer een stad over een tragewegenplan beschikt, werken kunnen gesubsidieerd
worden. Voor werken aan de inrichting en bedding van trage wegen kan de stad 40% subsidies
ontvangen.
Onze stad wil dé fietsstad van de regio worden. Daartoe wil de stad het verkeer zo veel als mogelijk
‘ontvlechten’. Trage wegen zijn ideaal voor deze ‘ontvlechting’.
Oudenaarde noemt zich graag de parel van de Vlaamse Ardennen, een regio die op de website van onze
stad een wandelwalhalla wordt genoemd. Trage wegen vormen de parels van een wandelgebied.
Voorstel: De stad dient haar kandidatuur in bij de dienst Mobiliteit van de provincie om zich te kunnen
laten ondersteunen bij de opmaak, de uitvoering en de financiering van een tragewegenplan.
Trage weg ‘Sentier n°32’ in Bevere werd bij de aanleg van de N60 in twee stukken gehakt. De eerste
honderden meters onmiddellijk ten westen van de N60 werden de laatste jaren niet onderhouden. Het
vervolg werd mooi gerenoveerd. Het volledige traject van buurtweg 32 ten westen van de N60 vormt een
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veilig alternatief voor inwoners van de Kortrijkstraat en Snuifmolen die met de fiets naar het centrum
willen.
Voorstel: de stad renoveert trage weg ‘Sentier n°32’ over de volledige lengte tussen de Kortrijkstraat en
de N60.
Vragen:
1. In oktober vorig jaar stelde Groen voor
o om ‘Sentier n° 59’ volledig te verharden zodat op het ganse traject van deze trage weg
comfortabel kan gefietst worden. ‘Sentier n° 59’ is de trage weg die vertrekt in de bocht van
de Wolfabriekstraat / Puistraat, eerst de Maarkebeek en wat verder de Schapendries
oversteekt om dan te eindigen dicht bij Onderbos. Deze trage weg is een heel goede
verbinding tussen de tunnel onder de N60 in Leupegem en het fietspad op de oude
spoorwegbedding richting Melden en Berchem. Tussen de Schapendries en Onderbos is het
eerste deel van deze trage weg in slechte staat. Fietsers moeten er door een dikke laag
kiezelstenen waardoor fietsen moeilijk en niet veilig is.
o het Zevenbunder (‘Sentier n° 12’) tussen de Spoorweglaan en de Hekkebrugstraat op te
knappen (verzakte tegels en niveauverschil bij de start van de trage weg aan kant van de
Spoorweglaan).
Het antwoord op deze voorstellen was dat zij misschien konden opgenomen worden in het budget
2017, maar daarover kon nog geen zekerheid gegeven worden. Wat is de stand van zaken?
2. Alvorens de trage weg die eindigt in de bocht van de Oudstrijdersstraat eventueel gerenoveerd wordt,
moest het statuut van die weg juridisch onderzocht worden. Wat is de stand van zaken?
3. De trage weg ‘Sentier n° 13’ tussen Rooigem en de Vijflindendries zou het onderdeel van een veilige
fietsverbinding tussen het Prinsenhof in Huise en de nieuwe fietstunnel aan de Serpentsstraat kunnen
vormen. Wat moet precies onderzocht worden alvorens de trage weg kan verhard worden?
Voorstel en vraag worden beantwoord door schepen Guy Hove.
5.
5.1

Raadslid Maarten Blondeel
Vraag 1: Moskee in Eine.

Toelichting :
In Eine is een Moskee gevestigd. Het gerucht leeft dat deze Moskee zich zou hervestigen in het pand
"Royal", gelegen in de Nestor De Tièrestraat 166.
De vestiging van een Moskee in het centrum van Eine heeft evident implicaties op ondermeer de
mobiliteit in het centrum van de deelgemeente.
Vragen :
- Heeft de Stad kennis van het bestaan van de huidige Moskee?
- Werd een vergunning aangevraagd voor de huidige Moskee? Zo ja, werd deze vergunning
toegekend? Zo nee, hoe zal de Stad omgaan met deze niet vergunde Moskee?
- Werd een vergunning aangevraagd voor een nieuwe vestiging van een Moskee op de Nestor De
Tièrestraat 166, dan wel elders? Werd desgevallend een vergunning verleend/geweigerd en om welke
redenen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.2

Vraag 2: Evaluatie van het personeel van de technische dienst van de stad.

Toelichting :
Tweejaarlijks dient het personeel te worden geëvalueerd. Voor de personeelsleden van de technische
dienst zou een laatste evaluatie hebben plaatsgevonden in februari 2015 en een functioneringsgesprek in
2016. Bijgevolg diende het personeel andermaal te worden geëvalueerd in februari 2017.
Dit zou niet zijn gebeurd.
Vragen :
- Is het correct dat de tweejaarlijkse evaluatie niet is gebeurd?
- Zo ja, waarom is deze evaluatie niet gebeurd en welke zijn desgevallend de gevolgen voor de
respectievelijke personeelsleden?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
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5.3

Vraag 3: Gunning van de opdracht 'Plaatsen camera's, outdoor WIFI-zenders en
reorganisatie straalverbindingen op Markt en omgeving'.

Toelichting :
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 24.805,00 inclusief BTW.
Er werd geopteerd voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
CEVI werd uitgenodigd om een offerte in te dienen.
1 offerte werd ontvangen ten bedrage van € 24.796,60 incl. BTW.
Vraag :
- Waarom werd enkel CEVI uitgenodigd om een offerte in te dienen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
6.
6.1

Raadslid Dagmar Beernaert
Voorstel 1: Deelfietsen stadspersoneel/aanbod bedrijfsfietsen.

Oudenaarde profileert zich als fietsstad. Als we de inwoners en de bezoekers van onze stad willen
overtuigen om meer de fiets te nemen en onze stad op twee wielen te ontdekken, lijkt het ons aangewezen
dat de stadsdiensten zelf de mogelijkheid krijgen het goede voorbeeld te geven.
Verschillende gemeenten bieden aan hun personeelsleden een systeem aan van deelfietsen, daarmee
kunnen personeelsleden van dienst A naar dienst B pendelen met de fiets waarna ze hun gedeelde
tweewieler veilig kunnen stallen in een fietsenstalling. Gezien de concentratie van de verschillende stadsen OCMW-diensten op fietsafstand in onze stadskern lijkt een systeem van deelfietsen ons ook
aangewezen in Oudenaarde.
Als lokaal bestuur is het mogelijk om bovenop de loonvoorwaarden van de personeelsleden van stad en
OCMW een (elektrische) bedrijfsfiets als extralegaal voordeel te geven of te laten gebruiken. Op die
manier kunnen we onze personeelsleden stimuleren en aanmoedigen om met de fiets naar het werk te
komen en de wagen thuis te laten. Ze kunnen de (elektrische) bedrijfsfiets dan veilig stallen op het werk,
eventueel opladen en gratis aan een jaarlijkse controle onderwerpen (cfr. Bedrijfswagen).
Als we ons echt als fietsstad willen profileren, moeten we durven innoveren en creatief zijn!
Daarbij volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur bereid om een systeem van deelfietsen uit te rollen in Oudenaarde?
a. Zo ja, op welke plaatsen/diensten zullen er fietsenstallingen en deelfietsen aangeboden
worden? Op welke termijn zal dit gerealiseerd worden?
b. Zo neen, waarom niet?
2. Is het stadsbestuur bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om als lokale werkgever zijn
werknemers een bedrijfsfiets kan aanbieden bovenop het loonpakket?
Daarom volgend voorstel:
Stad Oudenaarde rolt een systeem van deelfietsen uit zodat werknemers van stad en OCMW zich
tussen de verschillende stads- en OCMW-diensten en voor korte verplaatsingen in het kader van hun
job gemakkelijk kunnen verplaatsen met de fiets en hun fiets veilig kunnen stallen aan de
verschillende lokale overheidsgebouwen.
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
6.2

Vraag 2: Verbaliseren wagens op de stationsparking.

Op 28 november werd de stationsparking in Oudenaarde betalend, B-Parking voorzag slagbomen en een
omheining. Het stadsbestuur gaf al eerder aan niet erg gelukkig te zijn met deze situatie, maar machteloos
te moeten toekijken aangezien het gaat om de private eigendom van NMBS. Het stadsbestuur besliste in
die zin ook om het onderhoud van de parking en het groen en eventuele strooidiensten bij winterweer stop
te zetten op het domein van de NMBS-parking.
De voorbije weken besliste de lokale politie wagens die geparkeerd stonden op de Kiss&Ride-zone
(eveneens private eigendom van NMBS) te verbaliseren. Op het private domein van NMBS is de
verkeerssignalitiek niet aangepast.
Daarom volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur van oordeel dat de politie wettelijk mag verbaliseren op het privédomein van
NMBS?
a. Zo ja, op welke gronden?
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b. Zo neen, kunnen de geverbaliseerden deze boetes betwisten? Op welke manier?
2. Staat het stadsbestuur nog steeds in voor het onderhoud van de stationsparking en het groen (incl.
Kiss&Ride-zone en toegang station)?
3. Wie is bij winterweer bevoegd voor het strooien van de stationsparking (incl. Kiss&Ride-zone en
toegang station)?
4. Op en rond de Kiss&Ride-zone ontbreekt correcte signalitiek, dat brengt onveilige situaties met zich
mee. Zal het stadbestuur er bij NMBS op aandringen de noodzakelijke signalitiek te voorzien?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
6.3

Voorstel 3: Melding vuurwerk op nieuwjaar.

Sinds 2015 geldt een versoepeling van het algemeen politiereglement in de politiezone Vlaamse
Ardennen. Er dient geen vergunningsplicht meer voor vuurwerk in de periode van 31 december vanaf
20u00 tot en met 1 januari om 01u00. Wie op nieuwjaar feestvuurwerk wil afsteken moet dit ook niet
vooraf melden.
Voor dieren is het feestvuurwerk een angstaanjagend verschijnsel. Sommige soorten vuurwerk halen 160
decibel, dat is 20 decibel boven de pijngrens. Dit geluid kan al gehoorschade veroorzaken bij mensen.
Veel dieren bezitten echter een veel fijner en gevoeliger gehoor dan mensen. De onverwachte, luide
knallen lokken vaak een paniekreactie uit bij veel dieren. Deze reacties kunnen geminimaliseerd worden
als je enkele voorzorgsmaatregelen neemt. Daarom lijkt het ons cruciaal dat eigenaars van dieren op de
hoogte zijn of er in hun buurt feestvuurwerk zal worden afgeschoten.
Er werd door vuurwerkmakers ook een diervriendelijk stil vuurwerk ontwikkeld. Geheel geluidsloos is
het ‘low noise-vuurwerk’ niet, maar het beperkt zich tot een meer draaglijke, zachte knal.
Daarom volgende vragen:
1. Hoe werd de versoepeling van deze reglementering geëvalueerd? Houdt het stadsbestuur vast aan
deze versoepeling?
2. Is het stadsbestuur bereid om feestvierders die plannen hebben om in de oudejaarsnacht
feestvuurwerk af te vuren te stimuleren het om dit vooraf te melden? Is het stadsbestuur bereid om die
meldingen breed en openbaar te communiceren zodat dierenliefhebbers hun voorzorgen kunnen
nemen?
3. Zal Stad Oudenaarde actief campagne voeren om zowel feestvierders als eigenaars van dieren op de
hoogte te brengen van de gevolgen van feestvuurwerk op dieren en hen tips geven om het dierenleed
te beperken?
4. Zal Stad Oudenaarde in de toekomst voor openbaar vuurwerk (vb. op kermissen) gebruik maken van
stil vuurwerk? Zal het bij vergunningsvragen voor vuurwerk buiten de eindejaarszone de aanvragers
stimuleren stil vuurwerk te hanteren?
Daarbij volgend voorstel:
Stad Oudenaarde zal naar aanleiding van de eindejaarsperiode actief campagne voeren om
feestvierders op de hoogte te brengen van de negatieve effecten van vuurwerk op dieren en zal hen
oproepen om hun plannen vooraf te melden aan de stadsdiensten. De locaties van het vuurwerk
worden nadien actief gecommuniceerd naar de bevolking zodat diereneigenaars voorzorgsmaatregelen
kunnen nemen om hun dieren tegen het vuurwerk te beschermen.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
De vergadering wordt geheven om 21u07.
Goedgekeurd in zitting van 18 december 2017.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,
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