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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 29 MEI 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, Dirk De Bock, 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, Dagmar Beernaert:
raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Bruno Van Waeyenberghe, Maarten Blondeel: raadsleden
OPENBARE ZITTING

Het voorstel van burgemeester-voorzitter Marnic De Meulemeester om agendapunt 28 eerst te behandelen
wordt eenparig goedgekeurd.
Het voorstel van de burgemeester-voorzitter om het agendapunt ‘Controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen 2017’ bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen wordt
eenparig goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
28. Kennisgevingsnota plan-MER PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde
Raadslid Dagmar Beernaert vervoegt de zitting om 19u05.
Raadslid Elisabeth Meuleman vervoegt de zitting om 19u06.
Raadslid Gunther Botteldoorn vervoegt de zitting om 19u16.
Schepen Carine Portois verlaat de zitting om 19u41.
Schepen Carine Portois vervoegt de zitting om 20u01.
De Groen-fractie dient volgend amendement in:
De raad
Gelet op de opstart van de discussie over het PRUP “Regionaal bedrijventerrein” Oudenaarde;
Gelet dat de stad er op zal toe zien dat in het kader van de opmaak van dit PRUP een aantal belangrijke
elementen worden onderzocht, geëvalueerd of geactualiseerd om dit PRUP te onderbouwen en tot een
visie te komen die het evenwicht houdt tussen kansen voor economische ontwikkeling en maximaal
behoud van de leefbaarheid;
Gelet dat de stad er op zal toezien dat er een evaluatie en actualisatie gebeurt van de Ruimtelijke
Economische studie, die de basis vormt voor het voorliggend planningsinitiatief; dat aan de provincie zal
gevraagd worden dit document opnieuw grondig te screenen en aan een update te onderwerpen;
Gelet dat tijdens of parallel met de evaluatie van de ruimtelijk economische studie een nieuwe screening
wordt gedaan van het resterende bouwpotentieel binnen de huidige bedrijventerreinen; dat de stad zijn
tweesporenbeleid (een beleid dat tevens gericht is op de ontwikkeling van het resterende potentieel en op
een zo beperkt mogelijk nieuw te ontwikkelen terrein) verder zal uitwerken;
Gelet op de zitting van de raad dd. 27 maart 2017 waarbij, naar aanleiding van een bijkomende vraag, het
college van burgemeester en schepenen zijn standpunt als volgt heeft geformuleerd: “Een
kennisgevingsnota is een vrij beknopt document dat de aanzet vormt van het planningsproces, waarbij de
mening van het college vrij duidelijk is: alles moet binnen de grenzen van het kleinstedelijk gebied”,
Besluit:
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Artikel 1. Het stadsbestuur zal bij de provincie aandringen om de ruimtelijk economische studie aan een
evaluatie te onderwerpen.
Artikel 2. Het stadsbestuur herhaalt zijn standpunt zoals meegedeeld in de zitting van 27 maart 2017 dat
de ontwikkeling van nieuwe terreinen in het kader van het PRUP enkel kan binnen de contouren van het
kleinstedelijk gebied (zoals oorspronkelijk afgebakend MB 20 maart 2009).
Amendement Groen
Artikel 1 (wijzigt als volgt:). Het stadsbestuur zal bij de provincie aandringen om de ruimtelijk
economische studie die de basis vormt voor het voorliggend planningsinitiatief aan een grondige
evaluatie, aan een actualisatie en aan een herziening te onderwerpen.
Artikel 2 ( ongewijzigd). Het stadsbestuur herhaalt zijn standpunt zoals meegedeeld in de zitting van 27
maart 2017 dat de ontwikkeling van nieuwe terreinen in het kader van het PRUP enkel kan binnen de
contouren van het kleinstedelijk gebied (zoals oorspronkelijk afgebakend MB 20 maart 2009).
Artikel 3 (nieuw artikel). Het stadsbestuur vraagt om, in tegenstelling tot de kennisgevingsnota, het
nulalternatief als volwaardig alternatief te onderzoeken (zie nota: “In die zin is het bij dit planMER niet
nodig om het alternatief afzonderlijk te onderzoeken”).
Artikel 4 (nieuw artikel). Het stadsbestuur maakt bovenstaande artikels als advies bij de
kennisgevingsnota plan-MER PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’ over aan de provincie
Oost-Vlaanderen en de dienst MER (mer@vlaanderen.be) en wijzigt hiermee het onvoorwaardelijk
gunstig advies van 20 februari 2017 naar een ongunstig advies zodat de procedure PRUP ‘Regionaal
bedrijventerrein Oudenaarde’ wordt stilgelegd.
De burgemeester-voorzitter schorst de zitting om 20u06 voor overleg met de fractieleiders.
De zitting wordt hernomen om 20u54 en er wordt over volgende tekst gestemd:
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Raad van State houdende vernietiging van de 3 deel-RUP’s (‘BruwaanWest’, ‘Diepenbeek’ en ‘Coupure’) die, in uitvoering van de afbakening van het kleinstedelijk gebied,
voorzagen in bijkomende bedrijvigheid; dat het deel-RUP Coupure onmiddellijk werd hervat en bijna
volledig ontwikkeld is; dat het deel-RUP Bruwaan Noord niet werd vernietigd en zich nu in de
verwervingsfase bevindt;
Gelet dat de Provincie Oost-Vlaanderen zal instaan voor de opmaak van een nieuw Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Regionaal bedrijventerrein” en alle procedures die hiermee verband
houden (plan-MER) of dienen ter onderbouwing van het PRUP (ruimtelijk economische studie);
Gelet dat dergelijk PRUP wordt voorafgegaan door de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (planMER); dat deze procedure aanvangt met een openbaar onderzoek van de kennisgevingsnota;
Gelet dat de publieke kennisgeving van het plan-MER, waarbij alle opmerkingen van burgers en
betrokken overheden worden verzameld, liep van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2017; dat een
nieuwe publieke kennisgeving noodzakelijk is ingevolge een procedurefout;
Gelet dat deze nieuwe inspraakronde loopt tot en met woensdag 7 juni 2017;
Gelet dat de stad beslist heeft een infomoment te organiseren; dat deze infoavond onder ruime
belangstelling plaatsvond op woensdag 17 mei.
Gelet dat de stad er op zal toe zien dat in het kader van de opmaak van dit PRUP een aantal
belangrijke elementen worden onderzocht, geëvalueerd of geactualiseerd om dit PRUP te onderbouwen
en tot een visie te komen die het evenwicht houdt tussen kansen voor economische ontwikkeling en
maximaal behoud van de leefbaarheid;
Gelet dat de stad er op zal toezien dat er een evaluatie en actualisatie gebeurt van de Ruimtelijke
Economische studie, die de basis vormt voor het voorliggend planningsinitiatief; dat aan de provincie zal
gevraagd worden dit document opnieuw grondig te screenen en aan een update te onderwerpen;
Gelet dat tijdens of parallel met de evaluatie van de ruimtelijk economische studie een nieuwe screening
wordt gedaan van het resterende bouwpotentieel binnen de huidige bedrijventerreinen; dat de stad zijn
tweesporenbeleid (een beleid dat tevens gericht is op de ontwikkeling van het resterende potentieel en op
een zo beperkt mogelijk nieuw te ontwikkelen terrein) verder zal uitwerken;
Gelet op de zitting van de raad dd. 27 maart 2017 waarbij, naar aanleiding van een bijkomende vraag, het
college van burgemeester en schepenen zijn standpunt als volgt heeft geformuleerd: “Een
kennisgevingsnota is een vrij beknopt document dat de aanzet vormt van het planningsproces, waarbij de
mening van het college vrij duidelijk is: alles moet binnen de grenzen van het kleinstedelijk gebied”.
Besluit: eenparig
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1. De Stad zal de burger duidelijk, tijdig en correct informeren en bij de bevoegde overheid aandringen
hetzelfde te doen en dat telkens frequent genoeg en op een transparante manier.
2. Alle mogelijke alternatieven moeten onderzocht worden, inclusief het nulalternatief.
3. Wanneer op basis van een evaluatie en actualisatie van de ruimtelijk-economische studie zou blijken
dat er een bijkomende behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen zou bestaan, kan deze behoefte enkel
ingevuld worden binnen de contouren van het kleinstedelijk gebied (zoals oorspronkelijk afgebakend
bij MB van 20 maart 2009).
4. Het verder onderzoek kan pas vervolgd worden, als eerst de ruimtelijk-economische studie wordt
geëvalueerd en geactualiseerd.
SECRETARIAAT
1.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 13 juni 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op het feit dat de stad met de brief van 5 april 2017 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering op dinsdag 13 juni 2017 met als agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering op 6 december 2016.
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016.
3. Verslag Commissaris-Revisor.
4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor.
5. Werkingsverslag 2016.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij de Heer Mathieu Mas,
raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad en Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te
9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IGS Westlede;
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De Heer Mathieu Mas, raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS
Westlede op dinsdag 13 juni 2017.
Artikel 2. Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op dinsdag 13 juni 2017.
Artikel 3. De agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 13 juni
2017 worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de stad krijgt de opdracht de voorstellen tijdens
die 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 IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
2.

FIGGA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 23 juni 2017.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat de stad met aangetekende brief van 21 april 2017 wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag 23 juni 2017 met als agenda:
1.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2.
Jaarrekening 2016.
3.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4.
Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
5.
Statutaire benoemingen en mededelingen.
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Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun
vertegenwoordigers voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging
bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De Heer Wim Merchie, raadslid, wonende Gentstraat 156 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op vrijdag
23 juni 2017;
Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Galgestraat 19 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van
FIGGA op vrijdag 23 juni 2017.
Artikel 3. Keurt de agenda met toelichtingen van de algemene vergadering van 23 juni 2017 goed en geeft
de vertegenwoordiger van de stad de opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft hiervan kennis aan de dienstverlenende vereniging FIGGA, p/A Intermixt, Ravensteingalerij 4
bus 2 te 1000 Brussel.
3.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 23 juni 2017.

CONTEXT EN MOTIVERING
De stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen.
De stad werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons
Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 17 maart 2017
werd aan de stad overgemaakt.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere
domeinen:
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van
de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare
beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling
alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten
toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten ‘regulatoir’
en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de
modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de
algemene vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de
aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende
publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het
totale eigen vermogen;
- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide
equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
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-

het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen
boekwaarde;
- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader
van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen
daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de
werkmaatschappij.
(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een
eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de
ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf
geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband
houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator
cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten
inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets
zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van
de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe
warmte-activiteiten te ontwikkelen.
De stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor minder CO2uitstoot. De stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten
vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken.
Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag.
Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van
voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de stad om, in
uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de
exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Deze keuzemogelijkheid is
ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of
Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de
warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest:
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de stad een beroep te doen op de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System
Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van
de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot
bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System
Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte
over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.
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Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele
Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het
aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen
Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een
toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert
volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen.
Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan
desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de
deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen. Dit biedt als
voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op
eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen
geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze warmtenetten
aan te kopen tegen boekwaarde.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLUIT: met 22 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017 :
1. Statutenwijzigingen:
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System
Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2
1. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de stad tot de activiteit warmte
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
2. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, het
aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde
warmte op haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de opdrachthoudende
vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde
vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van
voorkeur;

110
ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de
distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Gaselwest die
door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal
doen op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen;
4. de inbreng die de stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Gaselwest uit te
breiden tot de activiteit warmte;
ARTIKEL 3
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest;
ARTIKEL 4
de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 5
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
3.

Stemden voor: 22: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede)
Stemden tegen: 4: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer)+ SP.a (1: Dagmar
Beernaert)
Onthielden zich: 3: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet
(onafhankelijke)
4.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene jaarvergadering op 30 juni 2017.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW (IC);
Gelet op de statuten van TMVW (IC);
Gelet op de aangetekende uitnodigingsbrief van 5 mei 2017 voor de algemene jaarvergadering van
TMVW (IC) op 30 juni 2017 met als agenda:
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding
van toetredingen.
3. Verslag van de Raad van bestuur over het dienstjaar 2016.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
5. Verslag van het college van commissarissen.
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR).
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR).
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités.
9. Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Verleent goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van TMVW (IC)
cvba op 30 juni 2017:
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de stad, raadslid Dirk De Bock, die bij de aanvang van de legislatuur
werd aangesteld, te bevestigen en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in artikel 1.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en bezorgt een afschrift van de beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.
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5.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 30 juni 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 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:
i.
een omstandige motiveringsnota;
ii.
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 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
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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, 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 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
de regionale adviescomités 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;
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 30 juni 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: eenparig
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 30 juni 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
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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: door de
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
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 30 juni 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.
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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 de raad van bestuur van TMVW voor te dragen: schepen Lieven Cnudde.
Artikel 25. als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: schepen
Lieven Cnudde
Artikel 26. geen lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor te dragen:
Artikel 27. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de
regionale adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere vennoten van TMVW.
Artikel 28. zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van
commissarissen.
Artikel 29. als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW
d.d. 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen: raadslid Dirk De
Bock.
Artikel 30. 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 31. 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 32. 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.
Artikel 33. 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.
6.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 21 juni 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 8 mei 2017 wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene jaarvergadering der aandeelhouders van IMWV op woensdag 21 juni 2017 met als
agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2016.
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2016.
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2016.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
6. Statutaire benoemingen Raad van Bestuur..
7. Varia en mededelingen.
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden door de
gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald
worden voor elke algemene vergadering;
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Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van IMWV;
BESLUIT: met 23 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1. Stelt het mandaat vast van de Heer Günther Botteldoorn, raadslid, wonende Stuivegemstraat 4
te 9700 Oudenaarde als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
jaarvergadering van de IMWV op 21 juni 2017.
Artikel 2. Stelt het mandaat vast van Mevrouw Brigitte Coppitters, raadslid, wonende Wortegemstraat
128 te 9700 Oudenaarde als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
jaarvergadering van de IMWV op 21 juni 2017.
Artikel 3. Keurt de agenda en de toelichting van de jaarvergadering op 21 juni 2017 goed en geeft aan de
vertegenwoordiger van de stad Oudenaarde de opdracht de voorstellen op deze jaarvergadering goed te
keuren.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en geeft daarvan kennis aan het secretariaat van de intercommunale IMWV, p/a TMVW, Stropkaai 14 te
9000 Gent.
Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 6: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (1: Dagmar Beernaert)
7.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 19 juni 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 12 mei 2016 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te
nemen aan de algemene vergadering op maandag 19 juni 2017 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Statutenwijziging SOLVA: ontwerp tot wijziging
3. Verplaatsen maatschappelijke zetel SOLVA
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016.
5. Jaarrekening per 31december 2016.
6. Verslag van de commissaris.
7. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.
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 op de algemene vergadering
van SOLVA. op 19 juni 2017.
Artikel 2. De Heer Dirk De Bock, raadslid, wonende Mijttestraat 2 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van SOLVA op 19 juni
2017.
Artikel 3. De Heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 te 9700 Oudenaarde wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van SOLVA op 19 juni 2017.
Artikel 4. De vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de
intercommunale waarvan sprake hierboven op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake deze aangelegenheid.
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Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en geeft er kennis van aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B te 9520 Vlierzele.
8.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 29 juni 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 aangetekende brief van 12 mei 2017 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer
van afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
jaarvergadering op donderdag 29 juni 2017 met volgende agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de H. bedrijfsrevisor over het boekjaar 2016.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
3. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
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 23 stemmen voor en 6 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 algemene
jaarvergadering van I.Vl.A. op donderdag 29 juni 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.
Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van I.Vl.A. op
donderdag 29 juni 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: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 6: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (1: Dagmar Beernaert)
9.

Herstructurering PISAD. Resultaten van de studieopdracht van het overlegorgaan en voorstel
van toekomstige pistes voor de continuering van de werking. Kennisname.

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht;
Gelet op artikel 25,26, 27, en 28 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad tot deelname aan het overlegorgaan, dat de opdracht heeft
een studieopdracht op te leveren met betrekking tot de oprichting van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
Gelet op de informatiebundel (met motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en ontwerp van
statuten) die resulteert uit de studieopdracht van het overlegorgaan;
Motivatie:
Het Vlaams Parlement keurde op 9 november 2016 het Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies goed. Dat stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen
persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen.
Dit betekent dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van
Drugmisbruik”) vanaf 1 januari 2018 qua juridische vorm geen PIVA meer zal kunnen zijn (“Provinciaal
Intern Verzelfstandigd Agentschap”).
De gemeenteraden van de bij PISAD aangesloten gemeentebesturen namen de beslissing tot oprichting
van een overlegorgaan dat de taak heeft een studieopdracht op te leveren met betrekking tot de oprichting
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met name onder de vorm van een “dienstverlenende
vereniging”.
In de vergadering van 25 april 2017 heeft het overlegorgaan een informatiebundel voor de
gemeentebesturen samengesteld, bestaande uit:
1) Een motiveringsnota
2) Een bestuursplan
3) Een ondernemingsplan
4) Een ontwerp van statuten
Deze informatiebundel wordt in de maand mei van 2017 aan de gemeenteraden van de aangesloten steden
en gemeenten voorgelegd.
Het overlegorgaan oordeelde dat het voor de toekomst van PISAD cruciaal is dat:
1) De huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, met
name op het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende drugbegeleidingen) en
beleidsondersteuning aan de aangesloten lokale besturen
2) Er voldoende financiële stabiliteit moet gegarandeerd zijn voor de nieuwe juridische structuur
van PISAD, en dit op de lange termijn
Het overlegorgaan werd opgericht omdat de denkpiste altijd was om een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op te richten onder de vorm van een “dienstverlenende vereniging”. Dergelijke
vereniging kunnen de deelnemende gemeentebesturen oprichten voor een (maximale) duurtijd van 18
jaar.
De resultaten van de studieopdracht (met name in het ondernemingsplan) tonen aan dat er in de huidige
omstandigheden onvoldoende zekerheid is over dergelijke decennialange financiering vanuit de hogere
overheid.
Aangezien de jaarlijkse financiering vanuit de hogere overheid een essentieel onderdeel is voor de
(financiële) haalbaarheid en leefbaarheid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, stelt het
overlegorgaan voor om de twee volgende pistes voor toekomstige juridische structuur van PISAD eerder
te onderzoeken dan een “dienstverlenende vereniging”, meer bepaald:
1) Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een
“projectvereniging”
2) Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in het
werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
De gemeentebesturen kunnen een “projectvereniging” oprichten voor een (maximale) periode van 6 jaar,
wat de mogelijkheid biedt om op 1 januari 2018 een vlekkeloze overgang te hebben voor de werking van
PISAD én toch in de komende jaren te onderzoeken welke de beste opties zijn voor de toekomst van
PISAD op lange termijn. Met name zal het de komende jaren duidelijk worden op welke wijze de hogere
overheid haar financiering al dan niet zal kunnen en willen aanhouden.
De uitkanteling van PISAD in een CGG, of een andere erkende en gespecialiseerde preventie- en
drughulpverleningsorganisatie uit het werkveld, zou kunnen gepaard gaan met een sterker en langduriger
engagement van de hogere overheid. Bovendien zou PISAD dan kunnen functioneren binnen een formeel
erkende organisatie met een multidisciplinair team.
Het overlegorgaan stelt voor dat het van de gemeenteraad de opdracht krijgt om de twee voorgestelde
valabele alternatieve pistes verder te onderzoeken op hun (financiële) haalbaarheid.
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Besluit: eenparig
Art. 1: Er wordt kennis genomen van de resultaten van de studieopdracht van het overlegorgaan. De
huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, met name op het
vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende drugbegeleidingen) en beleidsondersteuning aan de
aangesloten lokale besturen.
Art. 2: Het overlegorgaan krijgt de opdracht om volgende alternatieve pistes voor de toekomstige
continuering van de werking van PISAD verder te onderzoeken en een gemotiveerd voorstel uit te
werken:
1) Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een
“projectvereniging”
2) Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in het
werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.
10. Jaarverslag 2016. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt eenparig het jaarverslag 2016 van de stad goed.
BESTUUR SPORT
11. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening
en balans 2016
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op
artikel 14 van de overeenkomst;
Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd wordt
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie;
Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende gemeenten en provincie
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt;
Overwegende dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) goedgekeurd is indien de gewone
meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeente en de provincieraad van de provincie
ze goedkeurt;
Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt
aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De resultatenrekening 2016 en balans 2016 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst
Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de
sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
12. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2017. Bestek nr. W23512016. Bekrachtigen van
de collegebeslissing dd° 24/04/2017 houdende toewijs.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 195.520,00 EUR excl. BTW en de gunningswijze van deze
opdracht, met name de open aanbesteding;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 24 april 2017 houdende
toewijs aan BVBA Cocquyt A., Toleindestraat 115 te 9080 Lochristi, ten bedrage van 223.328,50 EUR
excl. BTW;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken)
en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310-00/2280007 ( rioleringswerken - btw recupereerbare werken);
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Overwegende dat de toewijs de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat deze 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Groot onderhoud van buurtwegen - 1ste dienstjaar 2017”
wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 24 april 2017 houdende toewijs
aan BVBA Cocquyt A., Toleindestraat 115 te 9080 Lochristi ten bedrage van 223.328,50 EUR excl.
BTW bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310-00/2280007.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs.
13. Aansluiting Broeke - project 22.257. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 02/05/2017
houdende goedkeuren van het verslag nopens de biedingen, voorlopig bepalen van het
stadsaandeel en machtigen van NV Aquafin tot het gunnen der werken.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 14 december 2015 houdende goedkeuren van het
ontwerp, de raming van in zijn totaliteit 1.973.383,58 EUR excl BTW en voorlopig bepalen van het
stadsaandeel in de werken op 551.014,54 EUR excl. BTW houdende realisatie van het dossier “
aansluiting Broeke - project nr. 22.757“;
Gelet op het besluit dd° 26 mei 2016 van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
waarbij het project 22.757 “ aansluiting Broeke “ van openbaar nut wordt verklaard;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 30 januari 2017 houdende goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin en de stad Oudenaarde;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst dd° 12 december 2016;
Overwegende dat de NV Aquafin als aanbestedende overheid optreedt ingevolge de afgesloten
samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op het schrijven van de NV Aquafin dd° 29 maart 2017 houdende vraag tot goedkeuren van het
stadsaandeel en machtigen van NV Aquafin tot het sluiten van de overeenkomst met de weerhouden
aannemer;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 02 mei 2017 houdende
goedkeuren van het aanbestedingsverslag waarin voorgesteld wordt de werken te gunnen aan NV
Aclagro, Industrieweg 74 te 9032 Wondelgem voor het totaalbedrag van 2.510.931,95 EUR excl. btw als
volgt opgesplitst in de verschillende partijen :

Rioleringswerken 100 %
Aquafin
Constructies 100 % Aquafin
Wegeniswerken Bronstraat
( nrs 4 tot 35) 100 % tlv
Aquafin

Totaal excl. btw
1.075.232,10
101.289,30
186.292,67

AANDEEL excl. BTW
Aquafin
Stad Oudenaarde
1.075.232,10
101.289,30
186.292,67
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Wegeniswerken Kerkgate
566.540,40
441.901,51
124.638,89
78 % tlv Aquafin en 22 %
tlv stad
Wegeniswerken Kerkgate –
113.642,53
113.642,53
heraanleggen kasseien deel
aansluitend naar Bruul –
100 % tlv stad
Wegeniswerken Bronstraat (
173.345,68
173.345,68
nrs 35 tot 49) 100 % tlv stad
Afkoppelingswerken
op
294.589,27
294.589,27
privaat domein 100 % tlv
stad
2.510.931,95
1.804.715,58
706.216,37
TOTAAL
Overwegende dat het stadsaandeel ten bedrage van 706.216,37 EUR excl BTW wordt opgesplitst als
volgt:
-) 411.627,10 EUR excl BTW ( niet BTW – recupereerbare werken – wegeniswerken);
-) 294.589,27 EUR excl BTW ( BTW – recupereerbare werken – rioleringswerken);
Overwegende dat de nodige kredieten voor de realisatie van bovengenoemde werken (stadsaandeel) zijn
voorzien in het budget van 2017 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( niet BTW –
recupereerbare werken – wegeniswerken) en GBB-I-BIA 0310-00/2280007
( BTW – recupereerbare werken – rioleringswerken);
Overwegende dat het bedrag van voorstel tot toewijzing de raming met meer dan 10 % overschrijdt
zodanig dat de bovengenoemde collegebeslisisng dd° 02 mei 2017 dient bekrachtigd in de eersvolgende
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;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, 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 de opdracht “aansluiting Broeke - project nr. 22.757 ”, wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 02 mei 2017 houdende goedkeuren van het
aanbestedingsverslag houdende voorstel tot toewijzing aan de firma NV Aclagro, Industrieweg 74 te 9032
Wondelgem voor een totaalbedrag van 2.510.931,95 EUR excl. BTW en vaststellen van het stadsaandeel
in de werken op 706.216,37 EUR excl. BTW bekrachtigd.
Artikel 2. De NV Aquafin wordt gemachtigd tot het sluiten van een overeenkomst met de weerhouden
aannemer NV Aclagro, Industrieweg 74 te 9032 Wondelgem dit overeenkomstig artikel 38 van de wet
van 15 juni 2006.
Artikel 3. De nodige kredieten voor de realisatie van bovengenoemde werken (stadsaandeel) zijn
voorzien in het investeringsbudget van 2017 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 en
GBB-I-BIA 0310-00/2280007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dat 10
% voortvloeien boven het goedgekeurde stadsaandeel.
14. Weg- en rioleringswerken langs de N457. Aanleg van een fietspad op het grondgebied van de
stad Oudenaarde ( Schorisseweg) . Goedkeuren van het bestek, de wijze van gunnen en
voorlopig bepalen van het stadsaandeel.
De gemeenteraad,
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 31 maart 2008 houdende goedkeuren met betrekking tot
het dossier “ aanleg fietspad langs de gewestweg N457 – Schorisseweg “van de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 30 november 2009 houdende goedkeuren van een
geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest , T.M.V.W, de gemeente
Maarkedal en de stad Oudenaarde;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 22 februari 2016 houdende goedkeuring van het weg- en
fietswegentracé op het grondgebied van de stad Oudenaarde;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 26 september 2016 houdende goedkeuren van een
geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest , T.M.V.W, NV Aquafin, de
gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde;
Overwegende dat het aandeel van de Stad Oudenaarde bestaat uit de aanleg van de fietspaden langsheen
de N457 op zijn grondgebied;
Overwegende dat het om redenen van goed bestuur aangewezen is dat de werken van de 5
bovengenoemde overheden worden samengevoegd ;
Gelet op het bestek opgemaakt door studiebureau Goegebeur, Valleistraat 75 te 9402 Ninove;
Overwegende dat de totale kostprijs der werken geraamd wordt op 9.478.050,09 EUR excl BTW meer
bepaald:
Rioleringswerken
excl BTW

Wegeniswerken excl BTW

Algemeen totaal excl.
BTW

Vlaams Gewest

1.330.299,02

1.547.077,37

2.877.376,39

NV Aquafin

1.801.788,25

119.831,94

1.921.620,19

470.475,27

75.296,94

545.772,21

1.002.871,24

3.097.432,06

4.100.303,30

0,00

32.978,00

32.978,00

4.605.433,78

4.872.616,31

9.478.050,09

Farys ( T.M.V.W)
Gemeente
Maarkedal
Stad Oudenaarde
Totaal :

Overwegende dat de totale kosten ten laste van de stad Oudenaarde geraamd worden op 32.978,00 EUR
excl. BTW onderverdeeld als volgt :
Niet subsidieerbaar excl BTW
12.178,00
Subsidieerbaar AWV ( module 20.800,00
13) excl BTW
Overwegende dat de gemeente Maarkedal optreedt als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 38
van de wet van 15 juni 2006 houdende regelen van de overheidsopdrachten ;
Overwegende dat de voornoemde overheden elk voor hun deel instaan voor de financiële kost;
Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het budget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007;
Overwegende dat het deel “ subsidieerbaar – module 13 “ dient geprefinancieerd door de stad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot “ Weg- en rioleringswerken langs de N457 - aanleg van een fietspad op het
grondgebied van de stad Oudenaarde ( Schorisseweg) “- wordt het bestek goedgekeurd.
Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken zijnde de aanleg van een fietspad ten bedrage van 32.978,00
EUR excl btw wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding;
Artikel 4. De gemeente Maarkedal treedt op als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 38 van
de wet van 15 juni 2006 houdende regelen van de overheidsopdrachten.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs.
15. Collector Korsele - Sint-Blasius-Boekel ( Smarre) - project nr. 22.265A. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 02 mei 2017 houdende goedkeuren van de eindafrekening en het definitief
stadsaandeel in de werken.
De gemeenteraad,
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst dd° 28 juni 2013 tussen de NV Aquafin, de stad Oudenaarde,
de gemeente Horebeke en TMVW voor de realisatie van de verheidsopdracht “ collector Korsele – SintBlasius-Boekel ( Smarre) – project nr. 22.265A;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 24 juni 2014 houdende goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst en voorlopig vaststellen van het stadsaandeel op 617.649,03 EUR excl
BTW;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2014 houdende
goedkeuring van het aanbestedingsverslag en voorstel tot toewijzing van deze opdracht aan NV
WEGEBO, Harensesteenweg 100 te 1800 VILVOORDE ten bedrage van in zijn
totaliteit
3.436.050,07 EUR excl. BTW waarvan 481.407,79 EUR excl BTW ten laste van de stad Oudenaarde;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 02 mei 2017 houdende
goedkeuren van het het eindafrekeningsdossier waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken ten laste
van de stad 564.958,67 EUR excl BTW bedraagt;
Overwegende dat de meerkost te wijten is aan het feit dat bij de uitvoering der werken is vastgesteld dat
de grond niet genoeg draagkracht had om nieuwe wegenopbouw mogelijk te maken zodanig dat
grondverbetering diende uitgevoerd;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudget AC 29.1.1 0310-00 2280007 en AC 29.1.1 0200 00/2240007;
Overwegende dat de eindafrekening ten laste van de stad de toewijs met meer dan 10 % overschrijdt
zodanig dat de eindafrekening dient bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, 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 “Collector Korsele - Sint-Blasius-Boekel ( Smarre )”, wordt de beslissing
van het college van burgmeester en schepenen dd° 02 mei 2017 houdende goedkeuring van de
eindafrekening en bepalen van het definitief stadsaandeel ten bedrage van 564.958,67 EUR excl. BTW
bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening A.C.29.1.1. 0310 2280007 en A.C.29.1.1. 0200 00/2240007.
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16. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017 - bestek nr W00252017.
Wijzigen van lastvoorwaarden en raming goedgekeurd in gemeenteraad van 27 maart 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 27 maart 2017 houdende goedkeuren van de
lastvoorwaarden, wijze van gunnen – open aanbesteding – en de raming ten bedrage van 224.990,00 EUR
excl. BTW;
Overwegende dat teneinde de staat van de asfaltwegen te verbeteren het aangewezen is om het onderhoud
op te voeren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 02 mei 2017 houdende
goedkeuren van de wijzigen in het lastenboek en de raming goedgekeurd in de gemeenteraad van 27
maart 2017; dat de raming van de uit te voeren werken verhoogd wordt van 224.990,00 EUR excl. BTW
naar 417.650,00 EUR excl BTW;
Overwegende dat gezien de verhoging van de raming, de in het bestek voorziene vereiste
erkenningsklasse wordt aangepast van klasse 1 naar klasse 3;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid art. 5;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de overheidsopdracht “buitengewoon onderhoud aan asfalt-verhardingen dienstjaar 2017” – wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 02 mei 2017
houdende wijziging van het in de gemeenteraad van 27 maart 2017 goedgekeurd bestek bekrachtigd.
Artikel 2. De in de gemeenteraad van 27 maart 2017 goedgekeurde raming tbv 224.990,00 EUR excl.
BTW wordt opgetrokken naar 417.650,00 EUR excl. BTW.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het investeringsbudget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst ieder wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
17. Vaddenhoek. Kosteloze grondafstand door dhr. Abel Vanheuverswyn met het oog op de
inlijving bij het openbaar domein van perceel grond. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad ,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd 12 december 2005 houdende
afgeven van een verkavelingsvergunning aan de heer Abel Vanheuverswyn, Gentsesteenweg 18 te 9750
Zingem, voor het perceel gelegen Vaddenhoek met kadastrale omschrijving Oudenaarde, 13 e afdeling
Mullem, sectie A nrs 338e;
Overwegende dat in bovengenoemde verkavelingsvergunning de voorwaarde is opgenomen dat ten
behoeve van de nutsvoorzieningen een strook dient te worden ingelijfd bij het openbaar domein. Deze
grondafstand is gratis;
Overwegende dat het bijgevolg om reden van openbaar nut, namelijk het aanleggen van
nutsvoorzieningen, en in uitvoering van de bovengenoemd verkavelingsvoorschrift het aangewezen is dat
het perceel grond gelegen Vaddenhoek, kadastraal gekend 13e afdeling Oudenaarde - Mullem, sectie A,
nr. 338g met een oppervlakte van 44,00 m² en eigendom van Abel Vanheuverswyn wonende
Gentsesteenweg 18 te 9750 Zingem kosteloos afgestaan wordt aan de stad Oudenaarde;
Gelet op het kadasterplan met voornoemd perceel 338g in het groen aangeduid;
Gelet op de ontwerp-akte van kosteloze grondafstand opgemaakt door de geassocieerde notarissen
Hombroeckx- De Blauwe te Oudenaarde;
Overwegende dat alle kosten voor de kosteloze grondafstand ten laste vallen van de heer Abel
Vanheuverswyn ;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005;
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Besluit: eenparig
Artikel 1. De kosteloze grondafstand met het oog op het inlijven bij het openbaar domein van het perceel
grond gelegen te Mullem, Vaddenhoek, kadastraal gekend 13e afdeling Oudenaarde – Mullem, sectie A,
nr. 338g eigendom van de heer Abel Vanheuverswyn, Gentsesteenweg 18 te 9750 Zingem , met een
oppervlakte van 44,00 m² zoals afgebeeld op bijgaand plan wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze
beslissing.
Artikel 3. Alle kosten voor de gratis grondafstand vallen ten laste van de heer Vanheuverswyn.
18. Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek. Bestek nr. W00452017. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de duiker van de Marollebeek ter hoogte van de Serpentstraat verzakkingen vertoont en
de kopmuren dreigen om te vallen;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het ganse kunstwerk vervangen wordt; dat het aangewezen is
een vierkante koker in beton ( sectie 1 m²) en betonnen kopmuren te plaatsen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek” een
bestek met nr. W00452017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 57.060,00 EUR excl. btw ( btwrecupereerbare werken - rioleringswerken);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319 00/2260007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00452017 en de raming voor de opdracht
“Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 57.060,00 EUR excl. btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017 op jaarbudgetrekening GBBI-BIA 0319 00/2260007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
19. Heraanleg Margaretha Van Parmastraat - Marlboroughlaan. Ruiling " om niet " van gronden
en vestigen bovengrondse erfdienstbaarheid tussen de " vereniging van mede-eigenaars
Residentie Eenhoorn" en stad Oudenaarde. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat door de aanleg van het fietspad in het dossier “ heraanleg Margaretha Van Parmastraat
– Marlboroughlaan “ de rijweg is verschoven richting Residentie Eenhoorn;
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Overwegende dat om bovengenoemde reden het voetpad voor een deel boven de ondergrondse parking
van residentie Eenhoorn is aangelegd;
Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is om een “ ruiling van gronden “ en een “ bovengrondse
erfdienstbaarheid “ ten gunste van de stad te realiseren;
Overwegende dat het aangewezen is volgende ruiling “ om niet “ te realiseren :
-) De stad Oudenaarde aan de Vereniging van Mede-Eigenaren ( VME) Residentie Eenhoorn : inneming
in volle eigendom van 3 percelen met een oppervlakte van respectievelijk 40,74 m², 1.68 m² en 1.75 m² ,
in zijn totaliteit 44,17 m² , kadastraal gelegen 1e afdeling Oudenaarde, sectie B, deel van nr. 0769A2;
-) De VME Residentie Eenhoorn aan de stad Oudenaarde : inneming in volle eigendom van één perceel
met een oppervlakte van 3,08 m² kadastraal gelegen 1e afdeling Oudenaarde, sectie B, deel van nr. 0651R;
Overwegende dat het aangewezen is een bovengrondse erfdienstbaarheid ten gunste van de stad van een
perceel eigendom van VMA Residentie Eenhoorn met een oppervlakte van 5,90 m² kadastraal gelegen 1 e
afdeling Oudenaarde, sectie B deel van nr. 0651R te realiseren;
Gelet op de ontwerp- overeenkomst tussen de stad en Residentie Eenhoorn houdende de ruiling “ om niet
“ en het vestigen van bovengrondse erfdienstbaarheid;
Gelet op het plan;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de heraanleg van de Margaretha Van Parmastraat – Marlboroughlaan wordt
de ruiling “ om niet “ van innemingen in volle eigendom tussen VMA Residentie Eenhoorn en de stad
Oudenaarde goedgekeurd overeenkomstig de in bijlage geviseerde overeenkomst en plan.
Artikel 2. Met betrekking tot de heraanleg van de Margaretha Van Parmastraat – Marlboroughlaan wordt
de vestiging van bovengrondse erfdienstbaarheid ten gunste van de stad Oudenaarde van perceel
eigendom van VMA Residentie Eenhoorn goedgekeurd overeenkomstig de in bijlage geviseerde
overeenkomst en plan.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van deze
beslissing.
20. Heraanleg Markt. Principiële goedkeuring openbare verlichting Markt en omgeving.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2016 houdende goedkeuring van het concept met
betrekking tot het vernieuwen van de verlichting naar aanleiding van de heraanleg van de Markt;
Overwegende dat de lichtstudie werd opgemaakt door het studiebureau Atelier Roland Jeol uit Frankrijk
en dat op basis hiervan door Eandis een aanbesteding wordt georganiseerd voor het leveren en plaatsen
van het materiaal;
Gelet op het ontwerpplan opgemaakt door Eandis voor het vernieuwen van de openbare en semi openbare
verlichting op en rond de Markt;
Overwegende dat de kostprijs wordt geraamd op 1.200.000 EUR (exclusief BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017 op
budgetcode 0670-00 2289007 en 0720 00 2210007; dat bijkomend budget voorzien wordt in 2018;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische
aard);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
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Artikel 1. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het ontwerp voor het vernieuwen van de
openbare en semi openbare verlichting op en rond de vernieuwde Markt met een geraamde kostprijs van
1.200.000 EUR (exclusief BTW).
Artikel 2. De uitgave is voorzien in het investeringsbudget 2017 op budgetcode 0670-00 2289007 en
0720 00 2210007 en bijkomend budget wordt voorzien in 2018.
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
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het
dossier.
21. Parochiezaal Ename. Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen kerkraad Sint- Laurentius en
de stad Oudenaarde.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de voormalige school op het Beaucarneplein door het gemeenschapsonderwijs (GO !)
zelf verder zal gebruikt worden waardoor dit gebouw bijgevolg niet meer in aanmerking komt om in te
richten als ontmoetingscentrum;
Overwegende dat als alternatief de pastorie samen met een nieuw op te richten gebouw op de plaats van
de parochiezaal kunnen dienen om in te richten als volwaardig ontmoetingscentrum te Ename;
Overwegende dat het architectenbureau Mas uit Oudenaarde reeds werd aangesteld voor de opmaak van
het ontwerp voor de buitenrenovatie en de binneninrichting van de pastorie; dat gezien de lange
wachttermijn voor het bekomen van de restauratiepremie hiervan wordt afgezien;
Overwegende dat de parochiezaal, eigendom van de kerkfabriek Sint-Laurentius, door middel van een
erfpachtovereenkomst in erfpacht wordt gegeven aan de stad, zodat op deze plaats een nieuwbouw kan
gerealiseerd worden;
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 50 jaar en dat op basis van
het schattingsverslag, opgemaakt door landmeterskantoor Van Hee BVBA, het canon wordt bepaald op
455 EUR per jaar;
Gelet op de ontwerp-erfpachtovereenkomst tussen de kerkraad Sint-Laurentius Ename en de stad
Oudenaarde;
Overwegende dat in een latere fase een concessieovereenkomst dient afgesloten tussen de stad en een nog
op te richten vzw die zal instaan voor de exploitatie zodat het ontmoetingscentrum zal kunnen gebruikt
worden door plaatselijke verenigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De erfpachtovereenkomst tussen de kerkraad Sint-Laurentius Ename en de stad Oudenaarde,
waarbij de eigendom (parochiezaal) van eerst vernoemde, gelegen Enameplein 18 te Oudenaarde,
gekadastreerd 4de afdeling Ename, sectie A, 0217A, met een oppervlakte van 402 m², in erfpacht wordt
gegeven aan de stad voor een periode van 50 jaar en een canon van 455 EUR per jaar, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze
beslissing.
22. Aankoop materiaal voor verlichting Bisschopskwartier, kapel, Oud-hospitaal. Bestek
W00472017. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van het vernieuwen van de openbare en semi openbare verlichting op
en rond de Markt, waaronder ook de Sint-Walburgakerk, en gezien de drukke passage het eveneens
wenselijk is dat het binnenplein van het O.L.V. Hospitaal, met het Bisschopskwartier, de kapel en het oud
hospitaal, uitgerust wordt met een passende verlichting;
Overwegende dat hiervoor een concept werd uitgewerkt door het studiebureau Atelier Roland Jeol uit
Frankrijk, die eveneens advies heeft verleend voor de verlichting op de Markt en omgeving;
Overwegende dat het nodige verlichtingsmateriaal dient aangekocht en dat de plaatsing zal gebeuren door
eigen medewerkers van het Bestuur Infrastructuur Uitvoering;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop materiaal voor verlichting Bisschopskwartier,
kapel, oud hospitaal” een bestek met nr. W00472017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR (exclusief BTW) of
60.500 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0720-00 2210007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00472017 en de raming voor de opdracht
“Aankoop materiaal voor verlichting Bisschopskwartier, kapel, oud hospitaal”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 50.000 EUR (exclusief BTW) of 60.500 EUR (inclusief
BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
GBB-I-BIA 0720-00 2210007.
Artikel 4;.het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde
23. Stedelijke sporthal Rodelos : renovatie en uitbreiding. Lot 6 : speciale sporttechnische
uitrusting (2) - bestek W00412017.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze, met name de open aanbesteding, met betrekking tot de
stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding – lot 6: speciale sporttechnische uitrusting;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017 houdende
stopzetting van de gunningsprocedure vermits geen enkele inschrijver voldeed aan de kwalitatieve
selectiecriteria;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.
Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting (2)” een nieuw bestek met nr. W00412017 werd opgesteld;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Sportvloer), raming: 149.374,96 EUR excl. btw of 180.743,70 EUR incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Sporttechnische uitrustingen), raming: 147.060,00 EUR excl. btw of 177.942,60 EUR incl.
21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 296.434,96 EUR excl. btw of
358.686,30 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2210007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: met 23 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00412017 en de raming voor de opdracht
“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting (2)”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 296.434,96 EUR excl. btw of
358.686,30 EUR incl. 21% btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, 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: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 6: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (1: Dagmar Beernaert)
24. Aanstellen studiebureau voor klimatisatie museumzaal en voogdenkamer van het stadhuis bestek nr. D00292017. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad
Overwegende dat van september tot december 2018 een tentoonstelling wordt georganiseerd rond de
figuur vAdriaan Brouwer in de grote zilverzaal en de voogdenkamer van het Stadhuis;
Overwegende dat de collecties in ideaal klimatologische omstandigheden in voormelde zalen moeten
ondergebracht worden; dat het gezien deze specifieke materie derhalve noodzakelijk is dat hiervoor
beroep wordt gedaan op een gespecialiseerd studiebureau;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor klimatisatie grote
museumzaal en voogdenkamer van het Stadhuis” een bestek met nr. D00292017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000 EUR (exclusief BTW) of
18.150 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op
budgetcode GBB-MOU 0700-00 6131003;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van
dagelijks bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D00292017 en de raming voor de opdracht
“Aanstellen studiebureau voor klimatisatie grote museumzaal en voogdenkamer van het Stadhuis”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 15.000 EUR (exclusief BTW) of
18.150 EUR (inclusief BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode
GBB-MOU 0700-00 6131003.
25. Aankoop van bloementorens. Dienstjaar 2017. Bestek nr L0042207. Bekrachtiging van de
beslissing dd° 24 april 2017 houdende goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze.
De Raad,
Overwegende dat in het kader van de herinrichting van de Markt – centrum een aantal bloementorens
dienen aangekocht te worden; +
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2017 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden,de gunningswijze en de raming t.b.v. 11.400,00 EUR excl. btw of
13.794,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget op budgetcode
GBB-BIU 0200-00/ 2250000;
Overwegende dat bovenvermelde beslissing dient bekrachtigd door de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2017 betreffende de
goedkeuring van het lastenboek, de wijze van gunnen en de raming t.b.v. 11.400,00 EUR excl. btw of
13.794,00 EUR incl. 21% btw wordt bekrachtigd.
Artikel 2. 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.
26. Kerkgate : aanleg openbare verlichting en laagspanning. Bestek nr. 277594. Bekrachtiging van
de toewijzingsbeslissing dd° 08 mei 2017.
De Raad,
Overwegende dat n.a.v. de weg- en rioleringswerken i.s.m. Aquafin ter hoogte van Kerkgate het
aangewezen is om het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet aan te passen;
Overwegende dat deze werken dienen uitgevoerd te worden in synergie met de geplande werken door
Aquafin;
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Overwegende dat de openbare verlichting wordt gerealiseerd overeenkomstig het regiomasterplan; dat
Kerkgate wordt beschouwd als “lokale verbinding”;
Overwegende dat het brandprogramma volgens het RMP lokale verbinding van kracht is nl. dimmen om
23 uur en volledig ontsteken om 6 uur;
Gelet op de beslissing van het college en schepenen van 8 mei 2017 houdende goedkeuren bij
hoogdringendheid van het bestek nr. W277594, de raming t.b.v. laagspanning 52.329,14 euro (excl. btw)
– openbare verlichting 21.890,17 euro (excl. btw) en de toewijs aan Eandis, President Kennedypark 15 ,
8500 Kortrijk ten bedrage van : laagspanning 52.329,14 euro (excl. btw) – openbare verlichting 21.890,17
euro (excl. btw);
Overwegende dat bovenvermelde beslissing dient bekrachtigd door de gemeenteraad;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2017 op
budgetcodes GBB- I- BIA 0640-00 2289007 (laagspanning) en GBB-I-BIA 0670-00 2289007 (openbare
verlichting);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig
Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2017 houdende
goedkeuren bij hoogdringendheid van het bestek, de raming t.b.v. laagspanning 52.329,14 euro (excl.
btw) – openbare verlichting 21.890,17 euro (excl. btw) en de toewijs aan Eandis, President Kennedypark
15 , 8500 Kortrijk ten bedrage van: laagspanning 52.329,14 euro (excl. btw) – openbare verlichting
21.890,17 euro (excl. btw) wordt bekrachtigd.
Artikel 2. 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.
27. Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is dat renovatiewerken uitgevoerd worden aan de voormalige
gemeenteschool te Nederename gelegen Oudstrijdersstraat;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgesteld door architect Stefaan
Browaeys, Oudstrijdersstraat 46 te 9700 Oudenaarde;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 147.141,00 EUR excl. 6 % BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is bij budgetwijziging 2017 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0750-00 2210007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie
voormalige gemeenteschool Nederename”, opgesteld door
architect Stefaan Browaeys . De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 147.141,00 EUR excl. 6 % BTW.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien bij budgetwijziging 2017 op jaarbudgetrekening
GBB-I-BIA 0750-00 2210007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van 10 %
voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
29. Rekening boekjaar 2016 van de verschillende kerkfabrieken
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39 tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur
dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2016 van alle Oudenaardse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend
werden door het Centraal Kerkbestuur bij het stadbestuur op 28 april 2017;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad advies dient uit te
brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekening bij de
gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissing van volgende kerkraden met betrekking tot het afsluiten van de jaarrekening
boekjaar 2016 :
- de kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 15 februari 2017
- de kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 14 februari 2017
- de kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 21 februari 2017
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 21 februari 2017
- de kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 9 februari 2017
- de kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 13 februari 2017
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 10 januari 2017
- de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 29 maart 2017
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 12 maart 2017
- de kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 31 januari 2017
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 24 januari 2017
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 15 maart 2017
- de kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 24 april 2017
- de kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 18 januari 2017
- de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 30 januari 2017;
Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de beslissing van volgende kerkraden houdende
vaststelling van de jaarrekening 2016 :
- de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) met een exploitatieoverschot van
5.166,40 euro
- de kerkfabriek Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) met een exploitatieoverschot van 7.786,20
euro
- de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) met een exploitatieoverschot van 434,91
euro
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-

de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) met een exploitatieoverschot van 6.419,92
euro
- de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) met een exploitatieoverschot van
3.914,98 euro
- de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) met een exploitatieoverschot van 78.635,11 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) met een exploitatieoverschot van 11.975,27
euro
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) met een exploitatieoverschot
van 10.968,02 euro en een investeringsoverschot van 67.253,93 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) met een exploitatieoverschot van 3.596,55
euro
- de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde met een exploitatieoverschot van 9.069,52 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) met een exploitatieoverschot 15.181,13 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) met een exploitatieoverschot van 3.726,35
euro
- de kerkfabriek Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) met een exploitatieoverschot van 8.031,60
euro en een investeringsoverschot van 6.450,37 euro
- de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) met een exploitatieoverschot van 3.845,71
euro
- de kerkfabriek Sint-Walburga met een exploitatieoverschot van 32.736,87 euro en een
investeringsoverschot van 82.030,77 euro.
Artikel 2. Dit besluit dient gehecht aan de jaarrekening 2016 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen, het Centraal Kerkbestuur, het bisdom, de respectievelijke kerkbesturen en de gemeente
Kluisbergen (kerkfabriek Sint-Martinus Melden).
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ
30. Jaarrekening 2016. Vaststelling.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 20142019 goedgekeurd werd;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 15 december 2014, waarbij de meerjarenplanaanpassing
1 2014-2019 goedgekeurd werd;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015, waarbij de meerjarenplanaanpassing
2 2014-2019 goedgekeurd werd;
Gelet op interne kredietverschuivingen nummer 1 t.e.m. 9, vastgesteld door het College van Burgemeester
en Schepenen in 2016 conform artikel 155 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening van het voorgaande dienstjaar dient vast te stellen;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een toelichting en
bijlagen;
Gelet op het feit dat de financiële nota de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening omvat;
Overwegende dat de geconsolideerde cijfers als enige eindresultaat beschouwd worden voor de stad door
de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van de exploitatierekening positief is en 9.020.944,58
euro bedraagt;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat van het investeringsbudget negatief is en -4.599.366,22
euro bedraagt;
Overwegende dat het geconsolideerde, gecumuleerde budgettair resultaat van het boekjaar 3.075.323,48
euro bedraagt;
Overwegende dat het geconsolideerde resultaat op kasbasis positief is en 32.526.345,80 euro bedraagt;
Overwegende dat de geconsolideerde autofinancieringsmarge 7.198.156,28 euro bedraagt;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikels 43,155, 171,
172, 173, 174, 175, 253 en 255;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld, met :
- een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 32.526.345,80 euro .
- een autofinancieringsmarge van 7.198.156,28 euro .
- een balans met activa ten bedrage van 196.918.933,85 euro en passiva ten bedrage van
196.918.933,85 euro .
- een staat van opbrengsten en kosten met een positief resultaat van 5.144.107,12 euro .
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit, binnen een termijn van 20 dagen, over te maken aan de
Provinciegouverneur en aan de Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
31. Aanpassing statuten seniorenraad
De Gemeenteraad,
Gelet op het bestaan van de stedelijke seniorenraad;
Gelet op de algemene vergadering van de seniorenraad van 27/04/2017, waarbij beslist werd om de
statuten aan te passen;
Gelet op de nota aan het College van 8/05/2017;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De bestaande statuten van de seniorenraad worden aangepast.
Artikel 2.
De statuten, zoals geviseerd in bijlage bij deze beslissing, worden goedgekeurd.
STATUTEN SENIORENRAAD OUDENAARDE
Artikel 1
Onder de benaming “Stedelijke Seniorenraad van Oudenaarde” wordt een raad opgericht ter bevordering
van het sociaal-,welzijns- en cultureel beleid voor senioren.
De seniorendoelgroep wordt omschreven als “ de 55-plussers “
Artikel 2
De Stedelijke Seniorenraad heeft volgende opdracht:
- het behandelen van alle kwesties die, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, de senioren
aanbelangen;
- het verstrekken van adviezen hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van de gemeenteraad, het
College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-Raad;
- het bevorderen van de samenwerking in het seniorenbeleid.
Artikel 3
De Stedelijke Seniorenraad staat boven en buiten alle politieke en ideologische opvattingen.
Hij is samengesteld uit:
a) maximum twee vertegenwoordigers van elke erkende seniorenvereniging;
b) een aantal senioren die individueel en ten persoonlijke titel worden aanvaard door de Algemene
Vergadering. Hun aantal mag niet meer bedragen dan de helft van het totaal aantal vertegenwoordigers
van de erkende seniorenverenigingen;
c) één vertegenwoordiger van het Lokaal Dienstencentrum de Vesting;
d) de Schepen voor seniorenbeleid alsmede één ambtenaar vanuit het stadsbestuur en één ambtenaar
vanuit het OCMW;
e) één vertegenwoordiger van elk van de plaatselijke woonzorgcentra;
f) één vertegenwoordiger van de politie;
g) één lid van elke stedelijke adviesraad.
Het sociaal statuut van de onder a) en b) bedoelde leden is niet relevant voor het lidmaatschap van de
Seniorenraad.
Artikel 4
Het mandaat van de leden loopt over een termijn van 6 jaar die begint op 1 januari van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden.
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Artikel 5
De seniorenverenigingen duiden zelf hun afgevaardigden aan. Zij moeten voldoen aan volgende
voorwaarden:
a) lid zijn van de vereniging die hen voordraagt;
b) geen politiek mandaat uitoefenen;
c) woonachtig zijn in Oudenaarde;
d) minstens 55 jaar zijn;
e) zich ertoe verbinden de statuten van de Stedelijke Seniorenraad na te leven.
Het Dagelijks Bestuur gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 6
Diegenen die zich, uit hoofde van hun vertrouwdheid met de seniorenproblematiek, ten persoonlijke titel
willen inzetten voor de senioren moeten voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 5 b) tot e).
Het Dagelijks Bestuur gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan en beoordeelt de vertrouwdheid met
de seniorenproblematiek.
Artikel 7
Het mandaat van de stemgerechtigde leden van de Stedelijke Seniorenraad neemt een einde:
a) bij het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 4;
b) ingevolge het persoonlijk ontslag uit de Stedelijke Seniorenraad;
c) door 3 opeenvolgende, al dan niet verontschuldigde, afwezigheden op de vergaderingen van de
stedelijke Seniorenraad; na de tweede afwezigheid wordt een verwittiging gestuurd.
Het mandaat van de afgevaardigden van de seniorenverenigingen neemt ook een einde ingevolge het
intrekken van het mandaat door de vereniging die hen heeft voorgedragen.
Artikel 8
Raadsbeslissingen worden genomen bij 2/3e meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Minstens de helft
van de stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn.
Enkel de leden vermeld in artikel 3 a), 3 b) en 3 c) zijn stemgerechtigd.
Stemmingen over personen zijn steeds geheim.
Artikel 9
De Stedelijke Seniorenraad duidt bij stemming onder zijn stemgerechtigde leden, minimum 6 en maximum
12 leden aan voor het Dagelijks Bestuur. De uittredende leden zijn herverkiesbaar.
De leden vermeld in artikel 3 c) en 3 d) maken eveneens deel uit van het Dagelijks Bestuur.
Artikel 10
Zowel in de Raad als in het Dagelijks Bestuur moet bij de stemgerechtigde leden minstens 1/3 van elk
geslacht vertegenwoordigd zijn.
Om deze verhouding in de Raad te realiseren zal een organisatie, die tot vervangende aanduiding
overgaat, gebonden zijn door deze regel.
Indien nodig kan het Dagelijks Bestuur door coöptatie het naleven van de evenredigheidsregel
verzekeren.
Artikel 11
Ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering kunnen permanente of tijdelijke werkgroepen worden
opgericht. Een oproep voor deelname aan een werkgroep wordt gericht tot alle leden van de Stedelijke
Seniorenraad.
De voorstellen van een werkgroep worden overgemaakt aan het Dagelijks Bestuur.
Artikel 12
De Stedelijke Seniorenraad kan een beroep doen op de tijdelijke bijstand van deskundigen. De
deskundigen hebben geen stemrecht.
Artikel 13
De Stedelijke Seniorenraad vergadert tenminste om de 4 maanden of op dringend verzoek hetzij van het
Dagelijks Bestuur hetzij van 6, die met motivatie een dringend punt op de agenda willen plaatsen.
Artikel 14
Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste om de 4 maanden of op dringend verzoek, hetzij van de
voorzitter, hetzij van 2 leden ervan.
Artikel 15
De vergaderingen zijn niet openbaar. De uitnodiging zal steeds de agenda van de vergadering vermelden
en tenminste 8 dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden worden.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.
Artikel 16
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De adviezen worden overgemaakt hetzij aan de gemeenteraad, hetzij aan het College van Burgemeester
en Schepenen, hetzij aan de OCMW-Raad.
Conform de vigerende afsprakennota zal de bevoegde overheid in een gemotiveerd antwoord de
Stedelijke Seniorenraad in kennis stellen van het gevolg dat aan een uitgebracht advies wordt gegeven.
De beslissing over de publieke verspreiding van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan wordt
gegeven, wordt genomen door het Dagelijks Bestuur.
Artikel 17
De administratieve kosten, die verbonden zijn aan de werking van de Stedelijke Seniorenraad, worden
gedragen door het stadsbestuur.
Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar, die daartoe door het stadsbestuur wordt
aangeduid.
Goedgekeurd op de plenaire vergadering van 27 april 2017.
SECRETARIAAT - NOTULEN
32. Goedkeuring notulen
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de zitting
van de gemeenteraad op 24 april 2017 goedgekeurd.
DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ
33. Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - 2017.
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Overwegende dat volgens artikel 9 van voormelde wet enkel de toelagen vanaf 1.250,00 euro onder
toepassing vallen van de wet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 september 2011 waarbij de trekkers van toelagen
vanaf 1.250,00 euro en lager dan 25.000,00 euro geheel vrijgesteld worden van de verplichtingen
opgelegd door de wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Overwegende dat voor het jaar 2017 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die
hoger is dan 25.000,00 euro :
- Centrum Ronde van Vlaanderen (werkingsbijdrage en organisatie Ronde van Vlaanderen) 105.000,00 euro
- De Brouwerijen – 100.000,00 euro
Overwegende dat artikel 4 van gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet bepaald
worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Overwegende dat ook voor toelagen van minder dan 25.000,00 euro, de verstrekker de in de wet
voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Na beraadslaging en stemming;
Besluit: eenparig
Artikel 1 De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2017 verleende en uitgekeerde toelagen met een
waarde lager dan 25.000,00 euro blijven geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd door
hogervermelde wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Artikel 2 De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2017 verleende en uitgekeerde toelagen met een
waarde vanaf 25.000,00 euro moeten die toelagen aanwenden als volgt;
Artikel 3 De trekkers van de in artikel 2 vermelde toelagen zullen de aanwending ervan moeten
verantwoorden door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een
verslag inzake beheer en financiële toestand van het verlopen jaar, in te dienen voor 31 december; de
rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1. Raadslid Murat Yurtay
1.1 Vraag 1: Cambio autodelen in Oudenaarde
Vorig jaar in mei heb ik de suggestie gedaan dat Cambio autodelen een ideale oplossing zou zijn voor
mensen die geen wagen bezitten of weinig een auto gebruiken. Vele steden zoals Deinze, Gent, De Pinte,
Merelbeke, Kortrijk, Eeklo en nog andere steden maken er gebruik van. In de stad Gent die in 2004
begonnen is met Cambio autodelen, zijn er momenteel meer dan 4500 gebruikers. Voor bewoners uit
Oudenaarde, die het financieel moeilijk hebben zou Cambio een welgekomen oplossing zijn. Een eigen
auto aanschaffen is immers voor velen een dure zaak!
Vraag:
Zijn er reeds verdere kontakten geweest met de zaakvoerders van Cambio met het oog op het invoeren en
verwezenlijken van Cambio autodelen in Oudenaarde?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
2. Raadslid Jeanique Van Den Heede
2.1 Vraag 1: Integratie van het OCMW in de stad
De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet
er nog veel regelgevend werk gebeuren. Maar, in vele lokale besturen lopen al trajecten voor een sterkere
samenwerking. Als het van de Vlaamse regering afhangt, moeten de Vlaamse gemeenten en OCMW's
politiek en ambtelijk-organisatorisch verregaand integreren. De OCMW’s zullen echter wel blijven
bestaan als aparte rechtspersoon. Op mijn vraag van 30 maart 2015 werd gesteld dat de stad en het
OCMW de nodige verkennende gesprekken zouden opzetten met het oog op de integratie.
1. Zijn hieromtrent intussen stappen ondernomen in Oudenaarde?
2. Wat is het plan van aanpak met het oog op de integratie van stad en OCMW?
3. Is hiervoor een tijdspad vooropgesteld?
4. Lokaal sociaal beleid moet breed en autonoom kunnen worden ingevuld. Er moet oog zijn voor het
welzijn van alle burgers, in het bijzonder voor de meest kwestbaren in onze samenleving. Heeft het
OCMW de garantie dat de stad bij een eventuele integratie dezelfde inspanningsverbintenis zal
aangaan om het sociaal beleid - zoals het vandaag wordt vormgegeven - ook in de toekomst waar te
maken?
5. Zal het Bijzonder Comité na integratie haar taak nog op een neutrale wijze kunnen vervullen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en OC/MW-voorzitter-schepen
Stefaan Vercamer.
3. Raadslid Roland Van Heddegem
3.1 Vraag 1: Modulair gebouw voormalig Sociaal Huis.
Het AZ Oudenaarde kreeg op 7 mei 2012 een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een
tijdelijke constructie, voor het huisvesten van de diensten van het Sociaal Huis. De tijdelijke vergunning
werd afgeleverd voor een termijn van max. 5 jaar (tot 7/05/2017) – na het verstrijken van deze termijn
diende het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden. Bij niet-afbraak van de tijdelijke
constructie is het aan de bevoegde overheid (stadsbestuur Oudenaarde) om de nodige juridische stappen
te zetten, om de afbraak en het herstel in oorspronkelijke staat af te dwingen.
Het AZ Oudenaarde deed voor deze bouw beroep op een aannemer die intussen failliet ging, zodat de
zaak momenteel in handen is van een curator. De OCMW-diensten verhuisden tijdig uit deze modulaire
bouw.
Vragen:
1. Nam het AZO reeds initiatief om het terrein in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen?
2. Kan de tijdelijke vergunning verlengd worden of omgezet worden in een permanente vergunning?
3. Kan de modulaire bouw een herbestemming krijgen al of niet op dezelfde plaats?
4. Zal de stad een gerechtelijke actie tegen het AZO ondernemen mocht deze haar verplichtingen niet
nakomen?
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De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
3.2 Vraag 2: Veiligheid stationsparking en -omgeving.
Tijdens de nacht van vrijdag 12/05 op zaterdag 13/05 werden op de parking van de NMBS (kant
Lindestraat) 6 wagens ernstig beschadigd. Buurtbewoners hebben diezelfde nacht overlast geconstateerd
en de politiediensten gecontacteerd. Het is niet de eerste maal dat dergelijke feiten gepleegd worden, eind
april vond een gelijkaardig incident plaats. De feiten worden gerelateerd aan activiteiten die doorgaan in
de Qubus.
De NMBS-parking werd eind november 2016 betalend, men verantwoordde dit onder meer op basis van
de doelstelling ‘uw auto veilig en comfortabel te kunnen achterlaten’. Omwonenden signaleerden reeds
herhaaldelijk het probleem van onvoldoende verlichting (defecte lampen) en rondslingerend materiaal.
Allemaal zaken die het vandalisme in de hand werken.
Vragen:
1. Welke maatregelen heeft het stadsbestuur recent genomen om de veiligheid in de buurt rond de Qubus
te bewaken?
2. Hebben de ordediensten toegang tot de parking tijdens patrouilles?
3. Kan het stadsbestuur er bij de NMBS op aandringen om de defecte lampen spoedig te herstellen, en
het rondslingerend materiaal weg te halen?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de vraag 5.1 van raadslid Elisabeth Meuleman en vraag 9.1
van raadslid Dagmar Beernaert en wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en
schepen Lieven Cnudde.
4. Raadslid Kristof Meerschaut
4.1 Vraag 1: Aanpak voetwegen Nederename.
Tijdens de Gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017 werd een opdracht uitgeschreven voor de renovatie
van voetwegen (dienstjaar 2017). Daarbij was niet gekend welke voetwegen zouden hersteld worden.
De staat van bepaalde voetwegen in Nederename werd eerder al aangeklaagd, vooral de voetweg tussen
de Oudstrijdersstraat (tussen de woningen met nr. 25 en 27) en de oude Schelde dient dringend
gerenoveerd te worden. Deze voetweg ligt op het tracé van de ingebuisde Riedekensbeek, maar de
dekstenen/platen bevinden zich in een erbarmelijke staat. Door overhangende takken is de doorgang
plaatselijk beperkt. De voetweg is ook niet verlicht. Deze voetweg is in een dermate slechte en
gevaarlijke staat dat het gebruik ervan vermeden moet worden. Een herstel is hoogdringend!
Daarnaast kan vooral ook de “Sentier 16” tussen de Ohiostraat en het voetbalplein (Pelikaanstraat) een
renovatie gebruiken. Een stuk van deze voetweg is slechts verhard met wat steenslag, wat nefast is voor
de bruikbaarheid, alleen al omdat bij regenval overal plassen staan. Een aanleg met betondallen zou hier
soelaas kunnen brengen.
Vragen:
1. Werd inmiddels uitgemaakt welke voetwegen in 2017 hersteld zullen worden?
2. Welke maatregelen voorziet het stadsbestuur op korte termijn voor beide voetwegen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
4.2 Voorstel 1: Plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde (1: standpunt).
Op 17 mei 2017 vond een infomarkt plaats, georganiseerd door het stadsbestuur van Oudenaarde en de
provincie Oost-Vlaanderen, om de bevolking te informeren over de lopende Plan-MER-procedure
uitbreiding bedrijventerrein Oudenaarde. Uit de overweldigende opkomst kon afgeleid worden dat heel
wat inwoners ongerust zijn over de uitbreidingsplannen.
Sindsdien wordt de bevolking gepaaid met berichten dat het allemaal zo erg niet zal zijn. Op de webstek
van CD&V Oudenaarde (http://oudenaarde.cdenv.be/nieuws/tegen-de-uitbreiding-van-industriezonebuiten-het-kleinstedelijk-gebied) staat te lezen dat er buiten de contouren van de afbakening van het
kleinstedelijk gebied geen zones aangeduid zullen worden. En als we het persbericht uit het Nieuwsblad
van 18 mei 2017 mogen geloven is dat ook het standpunt van het voltallige schepencollege. Concreet
betekent dit dat enkel de zones Bruwaan-West (8,4ha), Diepenbeek (9,9ha) en Bruwaan-Noord B (10,3ha)
nog in aanmerking zouden komen voor een bestemmingswijziging. Als dit het standpunt is van het
College van Burgemeester en Schepenen, waarom is er dan nergens een officiële beslissing te vinden
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waaruit dit standpunt blijkt? Integendeel, in zitting van 20 februari 2017 adviseert het College van
Burgemeester en Schepenen de kennisgevingsnota gunstig zonder ook maar één opmerking te maken.
Om alle twijfel de wereld uit te helpen willen we de principes zoals die ook door CD&V Oudenaarde naar
voren geschoven zijn graag verankerd zien in een gemeenteraadsbeslissing.
Voorstel:
Met betrekking tot de realisatie van bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in Oudenaarde worden
volgende standpunten geformuleerd:
1. In het kader van zuinig ruimtegebruik moet de nadruk allereerst liggen op het invullen van de
bestaande braakliggende industriegronden en leegstaande bedrijfsgebouwen. Private eigenaars
dienen aangemoedigd te worden om deze te (laten) ontwikkelen of op de markt te brengen.
2. De zone Bruwaan Noord deel A dient eerst ingevuld te zijn alvorens nieuwe zones gecreëerd kunnen
worden. Tewerkstelling dient het belangrijkste criterium te zijn bij de toewijzing aan potentiële
kopers.
3. Buiten het kleinstedelijk gebied, zoals oorspronkelijk afgebakend door de provincie Oost-Vlaanderen
(MB 20.03.2009), kunnen geen nieuwe bedrijventerreinen aangeduid worden.
4. Binnen het kleinstedelijk gebied, zoals oorspronkelijk afgebakend door de provincie Oost-Vlaanderen
(MB 20.03.2009), kunnen slechts bijkomende bedrijventerreinen aangeduid worden indien daar
noodzaak toe blijkt op basis van een wetenschappelijke studie van vraag en aanbod, en waarbij de
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes zoals beschreven in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
(30.11.2016) gehonoreerd worden.
Het voorstel werd behandeld bij de bespreking van agendapunt 28.
4.3 Voorstel 3: Plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde (2: advies)
Naar aanleiding van de tweede kennisgevingsronde binnen de lopende Plan-MER-procedure uitbreiding
bedrijventerrein Oudenaarde, hebben heel wat mensen de documenten die onderdeel uitmaken van het
dossier grondig gelezen en bestudeerd. Er zijn steeds meer signalen die wijzen op fouten in de WESstudie, de studie die uiteindelijk aan de basis ligt van dit hele planproces. De toegepaste methodiek
resulteert in een onwaarschijnlijke en onrealistische taakstelling voor Oudenaarde. Dit werd zelfs niet
betwist door bevoegd schepen Richard Eeckhaut, tijdens de infomarkt op 17 mei 2017. De opportuniteit
van het hele planproces staat of valt met de juistheid van de berekende taakstelling, en daarover bestaat
nu dus gerede twijfel. Deze vaststelling is belangrijk genoeg om vanuit Oudenaarde een nieuw, aangepast
advies te formuleren naar de provincie Oost-Vlaanderen.
Voorstel:
De Gemeenteraad,
Gelet op de artikels 57, 193 en 248 tot en met 264 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de
gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening afgekort "VCRO";
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Gelet op het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en
veiligheidsrapportage;
Gelet op de beslissing van de Raad van State houdende vernietiging van de 3 deel-RUP’s (‘BruwaanWest’, ‘Diepenbeek’ en ‘Coupure’) die, in uitvoering van de afbakening van het kleinstedelijk gebied,
voorzagen in bijkomende bedrijvigheid;
Gelet op de vraag van het stadsbestuur aan de Provincie Oost-Vlaanderen om een nieuw
planningsinitiatief op te starten;
Overwegende dat de Provincie instaat voor de opmaak van een nieuw Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan “Regionaal bedrijventerrein” en alle procedures die hiermee verband houden (planMER) of dienen ter onderbouwing van het PRUP (ruimtelijk economische studie);
Overwegende dat de opmaak van het PRUP wordt voorafgegaan door de opmaak van een plan-MER; dat
de procedure van een plan-MER start met de kennisgevingsnota;
Overwegende dat de kennisgevingsnota van het plan-MER Provinciaal RUP “Regionaal bedrijventerrein”
te Oudenaarde een eerste keer ter inzage lag van 23 januari tem 22 februari 2017;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 februari 2017, houdende
een gunstig advies ten aanzien van de kennisgevingsnota;
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Overwegende dat omwille van een procedurefout de kennisgevingsnota een tweede keer ter inzage ligt,
van 8 mei tem 7 juni;
Overwegende dat op 17 mei 2017 een infomarkt aangaande de kennisgevingsnota plaatsvond; dat naar
aanleiding van de tweede inzageronde heel wat bezorgdheden aan het licht gekomen zijn; dat er steeds
meer signalen zijn die wijzen op fouten in de WES-studie, de studie die aan de basis ligt van het hele
planproces; dat de toegepaste methodiek resulteert in een onwaarschijnlijke en onrealistische taakstelling
voor Oudenaarde; dat de opportuniteit van het hele planproces staat of valt met de juistheid van de
berekende taakstelling; dat daarover gerede twijfel is ontstaan;
Beslist:
1. Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat, op basis van voortschrijdend inzicht, niet langer akkoord gaat
met het opportuniteitsonderzoek (WES-studie) dat aan de grondslag ligt van het planproces;
2. Er dient een grondige evaluatie van de WES-studie gemaakt te worden. De resultaten daarvan dienen
besproken te worden met het stadsbestuur en het betrokken actiecomité. In afwachting dient het
lopende planproces opgeschort te worden.
3. Dit advies wordt bezorgd aan de provincie Oost-Vlaanderen, samen met het standpunt van de
Gemeenteraad van Oudenaarde met betrekking tot de realisatie van bijkomende ruimte voor
bedrijvigheid in Oudenaarde (GR 29.05.2017);
Het voorstel werd behandeld bij de bespreking van agendapunt 28.
5. Raadslid Elisabeth Meuleman
5.1 Vraag 1: Vandalisme en diefstal op de NMBS-parking.
Zaterdagavond 12 mei werden op de parking van de NMBS aan de kant van de Lindestraat zes wagens
beschadigd door vandalisme. De politie deed de volgende ochtend de nodige vaststellingen. De parking is
verlicht en er staan camera’s opgesteld. Toch kon niet worden voorkomen dat er op die dag en ook eerder
al vandalisme wordt gepleegd.
Vragen:
1. Hoe wordt er omgegaan met diefstal en vandalisme op de parking van de NMBS?
2. Kan de politie makkelijk over de camerabeelden beschikken?
3. Hoe wordt de opvolging van dergelijke incidenten aangepakt?
4. Worden extra veiligheidsmaatregelen uitgewerkt voor de toekomst?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met de vraag 3.2 van raadslid Roland Van Heddegem en vraag 9.1
van raadslid Dagmar Beernaert.
6.. Raadslid Steven Bettens
6.1 Vraag 1: Lijst van graven van lokaal historisch belang.
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 verplicht iedere gemeente om
een lijst op te maken met graven van 'lokaal historisch belang'. Alle graven met een historische, artistieke,
volkskundige of socio-culturele waarde komen in aanmerking, m.a.w. zowel de vormgeving, symboliek,
de plaats van het grafteken, het materiaalgebruik, de ontwerper of uitvoerder als het belang van de
persoon wordt afgewogen. De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden
door de gemeenteoverheid. Deze termijn kan worden verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het
initiatief tot de opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde.
Regelmatig vroeg Groen of en wanneer de stad al begonnen is met de opmaak van deze lijst.
Op de gemeenteraad van 28 november 2016 antwoordde de schepen van burgerzaken dat op 24 november
2016 een project werd opgestart onder leiding van het diensthoofd burgerzaken, die ervoor zal instaan dat
er ten laatste in september 2017 een lijst met graven van lokaal historisch belang wordt ingediend in het
schepencollege. Het diensthoofd krijgt hiervoor ondersteuning van de dienst cultuur, die het merendeel
van het werk doet, van de dienst archief en van de Heemkundige Kring.
De burgemeester voegde er aan toe dat de erfgoedcel een week voordien was samengekomen en dat er
over de lijst werd gesproken met de verschillende diensthoofden die daar aanwezig waren: cultuur,
burgerzaken, archief en er is een plan van aanpak opgesteld zodanig dat de lijst, na een inventarisatie, zou
moeten klaar zijn september 2017. De stad en de werkgroep zullen zich goed informeren en de expertise,
die er op het terrein bestaat, aanwenden.
De burgemeester beloofde ook dat er voor september 2017 een commissie hierover zou belegd worden.
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De schepen van cultuur voegde nog toe dat de werkgroep zal vastleggen met welke experten er zal
samengewerkt worden en hoe deze samenwerking zal verlopen.
Vragen:
1. Hoever staat de stad Oudenaarde met de opmaak van de lijst van graven van lokaal historisch belang?
Wordt er per begraafplaats gewerkt? Welke begraafplaatsen zijn geïnventariseerd? Voor welke is er
reeds een ontwerplijst met graven van lokaal historisch belang klaar?
2. Met welke experten wordt samengewerkt?
3. Zal de inventarisatie in september 2017 helemaal klaar zijn?
4. Wanneer wordt de commissie over dit thema belegd?
5. De begraafplaats aan de Dijk- en Groenstraat biedt een rijke waaier aan monumenten en symbolen en
is regelmatig het onderwerp van themawandelingen. Welke maatregelen zal de stad nemen om het
waardevolle karakter van deze begraafplaats te behouden?
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
6.2 Vraag 2: Optimaal gebruik van bedrijventerreinen.
"In het kader van zuinig ruimtegebruik moet de nadruk allereerst liggen op het invullen van de bestaande
braakliggende industriegronden. De private eigenaars dienen aangemoedigd te worden om deze te (laten)
ontwikkelen of op de markt te brengen," is een van de standpunten van een meerderheidspartij naar
aanleiding van het plan-MER 'regionaal bedrijventerrein Oudenaarde"
Vragen:
1. Welke maatregelen zal de stad nemen om eigenaars aan te moedigen braakliggende industriegronden
op de markt te brengen? Zal de stad een reglement uitwerken die de bezitters van braakliggende
industriegronden verplicht deze gronden na x jaar op de markt te brengen?
2. Bestaat er een leegstandsregister van bedrijfsgebouwen? Indien wel, op welke manier wordt dit
register beheerd?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens en schepen Richard Eeckhaut.
6.3 Vraag 3: Lopende projecten in Oudenaarde in partnerschap met de provincie OostVlaanderen.
Tijdens de infomarkt naar aanleiding van het project ‘Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’ op
woensdag 17 mei 2017 in de Volkszaal werd op een van de infopanelen het lopende project ‘Oudenaarde
Linkeroever’ kort voorgesteld.
“De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde gaan samenwerken voor de ontwikkeling van het
projectgebied ‘Linkeroever’. Het project zal opgestart worden met als eerste fase een visievorming op het
gehele gebied en de relatie tot haar omgeving. Hierbij kunnen we 1 of meerdere masterplannen opmaken.
Het projectgebied ligt ten noordoosten van de grote markt van Oudenaarde, dichtbij de stationsomgeving
van Oudenaarde en Eine. Het wordt doormidden gesneden door de Schelde en de spoorweg. Binnen het
projectgebied zijn er specifieke aandachtzones:
 de site Alvey;
 de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin en het containerpark;
 de Steenbakkerij Van De Moortel;
 de site Santens;
 het sportcentrum van Oudenaarde.”
In de notulen van het schepencollege van 5 december 2016 lezen we: “53. lopende RUP's Akkoord met
verder zetten/opstarten RUP’s Stationskwartier, Stationsomgeving, Leupegem Rotonde, Bruwaan Zuid,
Meerspoort en Stationsplein Eine.”
Vragen:
1. Wat beoogt de stad met het project ‘Linkeroever’?
2. Wat zijn de plannen met de opgesomde specifieke aandachtszones?
3. Tot welke RUP’s of BPA’s behoren de opgesomde specifieke aandachtszones? Werden die RUP’s /
BPA’s en de RUP’s die vermeld staan in de notulen van het schepencollege van 5 december 2016
reeds in herziening geplaatst of opgestart? Welke is de procedure? Wat is de stand van zaken?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut en burgemeester Marnic De Meulemeester.
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6.4 Voorstel 4: Kennisgevingsnota plan-MER PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde.
Op dit ogenblik en nog tot en met 7 juni 2017 loopt de publieke consultatie van de kennisgevingsnota
plan-MER Provinciaal RUP “Regionaal bedrijventerrein” te Oudenaarde. De kennisgevingsnota gaat
vooraf aan een plan-MER dat in een volgende fase wordt ontworpen, maar bepaalt wat (welke
alternatieven) worden opgenomen om te worden onderzocht in het plan-MER.
In deze kennisgevingsnota wordt het nulalternatief niet als een volwaardig alternatief beschouwd en zal
dit alternatief niet als dusdanig onderzocht worden. Bovendien is de enige voorstudie waarop het planMER gebaseerd is, de ‘Ruimtelijk Economische studie van het kleinstedelijk gebied Oudenaarde’ (de
WES-studie), van onvoldoende kwaliteit.
Voorstel: het stadsbestuur van Oudenaarde adviseert de kennisgevingsnota negatief.
Het voorstel werd behandeld bij de bespreking van agendapunt 28.
7. Raadslid Folke D'Haeyer
7.1 Voorstel 1: Zwemmen voor kinderen met een (mentale) beperking.
Eind april werd in onze stad het nieuwe publiek private zwembad zwem.com in gebruik genomen. Ook de
scholen hebben inmiddels de infrastructuur kunnen beoordelen. Na contact met de Oudenaardse scholen
die instaan voor de kinderen met een (mentale) beperking kregen we een aantal opmerkingen mee. Het
blijkt niet langer mogelijk dat deze kinderen voor het tarief van 0.75 € gebruik kunnen maken van de
plonsbaden. Zij krijgen enkel zoals de andere scholen een zwembaan ter beschikking voor dit tarief. Veel
van die kinderen zijn echter niet bij machte zich te houden aan die rechte baantjes. Willen ze toch gebruik
maken van die voor die kinderen noodzakelijke plonsbaden dan dienen ze 3.50 €/kind te betalen wat een
forse meerkost betekent voor de school en/of de ouders. Een kost die van die mate is dat de kans reëel is
dat de wekelijkse zwembeurt waar die kinderen enorm naar uitkijken geschrapt moet worden. Ook blijkt
er in tegenstelling met het oude zwembad geen verluiertafel te zijn in de zwem.com.
Voorstel:
1. De stad eist dat Sportoase het ploeterbad ter beschikking stelt voor schoolzwemmen voor kinderen
met een beperking aan dezelfde prijs als de banen.
2. Indien Sportoase blijft weigeren om dit te doen wordt verder onderzocht welke stappen kunnen
ondernomen worden. Indien dit niet afdwingbaar is komt de stad zelf tussen in de extra kosten die
moeten gemaakt worden voor de verluiertafel en voor het openstellen van de ploeterbaden voor de
kinderen met een beperking tijdens het schoolzwemmen.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
8. Raadslid Maarten Blondeel
8.1 Vraag 1: bediening ophaalbrug.
Toelichting:
Het Stadbestuur ging akkoord om initiatief te nemen voor het verlengen van de spertijd van het bedienen
van de ophaalbrug op schooldagen van 8u00 tot 8u30 en op woensdag van 12u tot 12u30. Een schrijven
werd gericht aan Waterwegen en Zeekanaal.
Vraag:
- Mocht de Stad reeds een antwoord ontvangen?
8.2 Vraag 2: Herstel van het wegdek in de Adriaan Brouwerstraat.
Toelichting:
Het wegdek van de Gaspar Heuvickstraat, Keizer Karelstraat, Simon De Paepestraat, Prins Leopolstraat,
Parkstraat werd hersteld. De aanliggende Adriaan Brouwerstraat is de enige straat in deze buurt met een
slecht wegdek die niet werd gerenoveerd.
Deze straat wordt bij uitstek gebruikt door fietsers die van dan de richting Ename komen. De putten en
steenslag op het wegdek maken deze straat gevaarlijk.
Vraag:
- Waarom werd de Adriaan Brouwerstraat niet meegenomen in de renovatie van de omliggende
straten?
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-

Wanneer is de renovatie van de Adriaan Brouwerstraat gepland?

Aangezien raadslid Maarten Blondeel verontschuldigd is, worden zijn vragen uitgesteld tot de volgende
raadszitting.
9. Raadslid Dagmar Beernaert
9.1 Vraag 1: Veiligheid stationsbuurt.
De veiligheid in en om de stationsbuurt laat te wensen over. Er wordt melding gemaakt van vandalisme,
vechtpartijen, gestolen fietsen, beschadigde fietsen, openlijk druggebruik, etc. Ook de horeca- en
handelszaken in de stationsbuurt klagen geregeld over overlast en vandalisme. Laatst werden we nog op
de hoogte gesteld van een incident op de stationsparking in de nacht van vrijdag 12 mei op zaterdag 13
mei waarbij een zestal wagens werden vernield op de NMBS-betaalparking aan Station Oudenaarde (kant
Lindestraat). Ondanks herhaaldelijk aandringen van mijzelf en andere treinreizigers bij NMBS om oa. de
gebrekkige verlichting aan te pakken, werd hieromtrent door B-Parking nog geen stappen ondernomen.
De treinreiziger betaalt zich blauw aan parkeergeld, daar zou een degelijke service tegenover moeten
staan.
Daarom volgende vragen:
1. Is het stadsbestuur op de hoogte van de problematiek?
2. Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de onveiligheid in de stationsbuurt tegen te gaan?
3. Hoeveel meldingen van fietsdiefstallen in de stationsbuurt werden er gemeld? In 2015? In 2016? In
2017, tot op vandaag?
4. Hoeveel meldingen van vandalisme (bijv. aan wagens, fietsen, ed) werden er gemeld? In 2015? In
2016? In 2017, tot op vandaag?
5. Oa. de gebrekkige verlichting kan vandalisme in de hand werken. Is er reeds overleg geweest tussen
het stadsbestuur, de bevoegde politiediensten, B-Parking en NMBS om samen het
veiligheidsprobleem in de stationsbuurt te bekijken?
a. Zo ja, wat bracht dit overleg op?
b. Zo neen, wanneer vindt dit overleg plaats?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met de vraag 3.2 van raadslid Roland Van Heddegem en vraag 5.1
van raadslid Elisabeth Meuleman.
9.2

Vraag en voorstel 2: Geldigheid beurtenkaart de zwem.com.

Op 28 april opende het nieuwe zwembad de deuren. Mensen die echter nog zwembeurten op hun
beurtenkaart in het oude zwembad over hadden komen er bekaaid van af. In tegenstelling tot eerdere
communicatie van het schepencollege (zowel in de gemeenteraad als op de commissie sport) blijkt dat
deze zwembeurten niet meer geldig zijn, tenzij de eigenaar ervan daarbovenop een beurtenkaart in het
nieuwe zwembad koopt.
Daarom volgende vragen:
1. Waarom werd er –tegen eerdere communicatie in- voor gekozen om de oude beurtenkaarten enkel
geldig te maken voor wie een nieuwe beurtenkaart aankoopt?
2. Staat de schepen achter deze beslissing?
3. Betaalt Stad Oudenaarde een vergoeding aan Sportoase voor de validatie van de oude zwembeurten
(waarvan de inkomsten in de stadskas terechtkwamen)?
Daarom volgend voorstel:
‘Stad Oudenaarde en Sportoase maken de afspraak dat de oude beurtenkaarten nog vier maand, tot
uiterlijk 1 oktober 2017, onvoorwaardelijk geldig zal blijven in het nieuwe zwembad. Dit wordt breed
gecommuniceerd naar de Oudenaardse bevolking.’
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Simoens.
9.3 Vraag 3: Geboorteaangifte in AZ Oudenaarde.
Jaarlijks worden in AZ Oudenaarde meer dan 500 kindjes geboren. Die kindjes moeten aangegeven
worden in het Administratief Centrum Maagdendale. In verschillende Vlaamse ziekenhuizen bestaat de
mogelijkheid om de geboorteaangifte in het ziekenhuis zelf te doen. Dit maakt het voor ouders veel
eenvoudiger om de aangifte te doen. Ook voor alleenstaande mama’s of ouders die geconfronteerd
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worden met een kindje dat dood geboren wordt of dat sterft tijdens de bevalling zou de mogelijkheid om
de geboorteaangifte in het ziekenhuis zelf te regelen een wereld van verschil maken. Bij AZ Oudenaarde
zijn ze het voorstel alvast genegen, ze achten het doenbaar en zien het als een extra service aan de ouders
van pasgeboren kindjes.
Daarom volgend voorstel:
‘Stad Oudenaarde en AZ Oudenaarde bekijken samen de mogelijkheid om de geboorteaangifte van
kindjes geboren in AZ Oudenaarde in het ziekenhuis zelf te regelen.’
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
De vergadering wordt geheven om 00u12.
Goedgekeurd in zitting van 26 juni 2017.
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

