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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 1 OKTOBER 2018 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove, 

Mathieu De Cock, Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay, Jeanique Van Den Heede, Mathieu Mas, Wim Merchie, 

Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Luc Lammens, Roland Van Heddegem, 

Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, 

Folke D'Haeyer, Dagmar Beernaert, David Vanden Bossche: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen voor de gaendapunten 1 t.e.m. 24; 

Dirk De Bock: raadslid; 

Els Bostyn: raadslid voor de agendapunten 1 t.e.m. 13.  

Afwezig: Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Ontslag raadslid Maarten Blondeel. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de brief dd. 17 september 2018 van de heer Maarten Blondeel waarbij hij ontslag neemt als 

gemeenteraadslid; 

Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld; 

Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: 

Enig artikel: De raad neemt eenparig kennis van het ontslag van gemeenteraadslid Maarten Blondeel;. 

 

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid ter vervanging van ontslagnemend 

raadslid Maarten Blondeel. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het ontslag van raadslid Maarten Blondeel; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de mail dd. 20 september van de heer David Vanden Bossche, waarbij hij bevestigt het mandaat 

als opvolgend gemeenteraadslid op te nemen; 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet de geloofsbrieven 

van de verkozen raadsleden moet goedkeuren; 

Overwegende dat de heer David Vanden Bossche, geboren te Oudenaarde op 21 mei 1979 en wonende 

Meidoornstraat 22 te Oudenaarde, zijn mandaat als gemeenteraadslid wenst uit te oefenen op de lijst nr. 4 

(SP.a) ter vervanging van ontslagnemend raadslid Maarten Blondeel; 

Gelet op de schriftelijke bewijsstukken, waaruit blijkt dat de heer David Vanden Bossche sedert de 

verkiezingen niet opgehouden heeft te voldoen zonder enige onderbreking en op datum van de aanstelling 

nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten tot verkiesbaarheid en zich niet in een geval van 

onverenigbaarheid of uitsluiting bevindt; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De geloofsbrieven van de heer David Vanden Bossche, als opvolger op de lijst nr. 4 (SP.a), 

worden goedgekeurd. Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur. 

 

3.  Aanstelling van de heer David Vanden Bossche tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer 

Maarten Blondeel, ontslagnemend raadslid en eedaflegging. 

De gemeenteraad, 



176 

 

 

Overwegende dat enkel de verkozen gemeenteraadsleden en hun opvolgers van wie de geloofsbrieven 

werden goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen; 

Gelet op de beslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte nam van het ontslag van de heer Maarten 

Blondeel, gemeenteraadslid; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van heden met betrekking tot de goedkeuring van de geloofsbrieven van de heer 

David Vanden Bossche, plaatsvervanger; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De heer David Vanden Bossche wordt onmiddellijk ter zitting geroepen en legt in de openbare 

vergadering en in handen van de voorzitter de eed af in de bewoordingen “Ik zweer de verplichtingen van 

mijn mandaat trouw na te komen”. 

Derhalve wordt hij als gemeenteraadslid geïnstalleerd om het mandaat van de heer Maarten Blondeel, 

ontslagnemend raadslid, waar te nemen. 

Hij zal op de voorranglijst de laatste plaats innemen. 

Een kopie van deze beslissing wordt binnen de twintig dagen na de eedaflegging overgemaakt aan de 

Vlaamse Regering en aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

4.  Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

overeenkomstig art. 90 § 2 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in zitting van heden in de vervanging van de heer Maarten Blondeel werd voorzien door 

de aanstelling en de beëdiging van de heer David Vanden Bossche; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt aangepast en 

vastgesteld als volgt: 

Naam Lijst Anciënniteitsdatum 

Simoens Peter Open VLD 01.01.1989 

Hove Guy Open VLD 20.03.1989 
 

De Meulemeester Marnic Open VLD 01.01.1995 
 

Adam John Open VLD 01.01.2001 

Dossche Peter Open VLD 01.01.2001 

Merchie Wim CD&V 01.01.1989 / 16.08.2000 
 

Portois Carine Open VLD 02.01.2007 

De Bock Dirk Open VLD 02.01.2007 

Lauweryns Danny Open VLD 02.01.2007 

De Vos Sybille Open VLD 02.01.2007 

De Temmerman Katrien Open VLD 02.01.2007 

Meuleman Elisabeth Groen 02.01.2007 

De Cock Mathieu CD&V 29.01.2007 
 

Van Heddegem Roland N-VA 28.09.1998 /31.12.2000 

Coppitters Brigitte CD&V 26.03.2012 /31.12.2012 / 28.01.2013 

Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013 

Botteldoorn Günther Open VLD 02.01.2013 

Mas Mathieu CD&V 02.01.2013 

Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013 

Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013 

Van Waeyenberghe Bruno Onafhankelijk 02.01.2013 

Bettens Steven Groen 02.01.2013 

Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013 

De Smet Hilde Onafhankelijk 02.01.2013 

Bostyn Els CD&V 30.09.2013 
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Vansteenbrugge Marleen Open VLD 31.03.2014 

Van Den Heede Jeanique CD&V 30.06.2014 

Beernaert Dagmar SP.a 26.10.2015 

D’Haeyer Folke Groen  19.12.2016 

Lammens Luc CD&V  29.01.2018 

Vanden Bossche David SP.a  01.10.2018 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

5.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaatsen 

voor personen met handicap op parking De Ham, tonnagebeperking tot 3,5 T uitgezonderd 

plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen in Vlaamse Ardennendreef, Ladeuzestraat, 

Ommelozen Boom, Hauwaart, Noenendal en Varent. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

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

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

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

van het gebruik van de openbare weg; 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

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

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

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

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

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Op parking De Ham worden 2 bijkomende plaatsen voorbehouden voor personen met een 

handicap. Deze worden aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap. 

Artikel 2: Er wordt een tonnagebeperking tot 3,5 T, bord C21 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 

verkeer en landbouwvoertuigen’ ingevoerd in Vlaamse Ardennendreef, Ladeuzestraat, Ommelozen Boom, 

Hauwaart (afslag richting Maarkedal), Noenendal en Varent. 

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

en Verkeersveiligheid. 

 

BESTUUR SPORT 

6.  Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuren vernieuwde overeenkomst betreffende de 

interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat : 

- De gemeenteraad in zitting van 22 november 2004 beslist heeft de overeenkomst betreffende de 

oprichting van een interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD 

Vlaamse Ardennen tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de steden/gemeenten Oudenaarde, Ronse, 

Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm, goed te 

keuren; 

- De gemeenteraad in zitting van 13 april 2015 beslist heeft de aangepaste overeenkomst van een 

interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen 

de steden/gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-

Petegem, Zingem en Zwalm, goed te keuren; 

- Deze vereniging tot doel heeft het sportbeleid – in de ruime zin van het woord – van de gemeenten op 

elkaar af te stemmen en te stimuleren; 

- De gemeente Horebeke wenst aan te sluiten bij de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen; 

- De huidige overeenkomst komt te vervallen en vervangen wordt door de vernieuwde overeenkomst; 
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- De vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode 

van onbepaalde duur; 

- De financiële inbreng per deelnemende gemeente 400 EUR per jaar bedraagt; 

Gelet op : 

- Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

- De artikelen 34, 35, 42, 43 en 252 § 1 van het gemeentedecreet; 

- De bijgevoegde vernieuwde overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen”, afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de steden/gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, 

Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm, goed te keuren. 

De vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen” 

wordt in bijlage bij dit besluit gevoegd om er één geheel mee uit te maken. 

Artikel 2. De resultatenrekening 2017 en de begroting 2018 van de interlokale vereniging Burensportdienst 

Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd. 

Artikel 3. Dit besluit, overeenkomstig art. 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij 

decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet, in te schrijven op de lijst ad hoc, die 

voor kennisname binnen de twintig dagen aan de heer gouverneur van de provincie zal worden verstuurd. 

 

7.  Eenmalige toelage aan Wandelclub Hanske de Krijger voor organisatie Memorial Walk 

dd.11.11.2018. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het feit dat op zondag 11.11.2018 Wandelclub Hanske de Krijger de ‘Memorial Walk’ organiseert 

in het teken van 100 jaar einde WOI, het sluitstuk van de herdenkingen in Oudenaarde; 

Gelet op de nota van het schepencollege dd.09.07.2018 waarbij aan Wandelclub Hanske de Krijger een 

toelage van 2.600,00 euro werd toegestaan voor de organisatie van de Memorial Walk dd.11.11.2018; 

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 dd.26.09.2011 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 bepaling van de artikelen 3 en 7 

eerste lid1°; 

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 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; 

Overwegende dat de vergoeding kan geregeld worden op de jaarbudgetrekening 0740-01 649300 voor sport 

van het budget 2018;  

Besluit: eenparig 

Artikel 1.  Aan wandelclub Hanske de Krijger wordt een toelage uitgekeerd van 2.600 EUR voor de 

organisatie van de Memorial Walk op 11.11.2008. 

Artikel 2. De kredieten zijn voorzien op de jaarbudgetrekening  0740-01 6493000 van Sport van het budget 

2018. 

Artikel 3. De toelage zal pas na de activiteit worden uitbetaald, en dit op basis van originele bewijzen van 

de gemaakte kosten, gevoegd bij het aanvraagformulier. 

 

8.  Bijkomende subsidie voor vzw De Krijgers voor de bouw van een petanque-infrastructuur. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de verschillende seniorenverenigingen die samen een VZW De Krijgers oprichtten, met 

ondernemingsnummer 0663.829.990, om de petanquesport verder te kunnen beoefenen en te promoten in 

Oudenaarde; 
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Gelet het college van burgemeester en schepenen dd. 28 november 2016 zich principieel akkoord 

verklaarde een toelage van 300.000 euro aan De Krijgers VZW te verlenen voor de oprichting van 

indoorpetanqueloods op het sportcentrum tussen de terreinen D en E en de Galgestraat; 

Gezien hiervoor in het budget 2017 een bedrag van 300.000 euro wordt voorzien; 

Overwegende dat het totaal aan facturen geraamd wordt op 331043,23 EUR bedraagt terwijl de toelage 

maximum 300.000 EUR bedraagt ; dat dit bedrag onvoldoende is en het aangewezen is om het resterende 

tekort bij te voorzien; 

Besluit:  eenparig 

Art. 1 - De gemeenteraad keurt goed dat er een bovenop de 300.000 EUR die voorzien is in de overeenkomst 

tussen de Stad Oudenaarde en vzw de Krijgers voor de bouw van een petanqueloods 31.043,23 EUR extra 

wordt voorzien ter realisatie van het gebouw. 

Art. 2 - Alle andere voorwaarden, vermeld in de overeenkomst blijven integraal behouden. 

 

EVENEMENTEN 

9.  Bizonrock - toelage nav 10-jarig bestaan. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de nota van het Schepencollege dd  18/06/2018, waarin het College van Burgemeester en 

Schepenen zijn principiële goedkeuring geeft om een eenmalige subsidie van 1.500,00 euro toe te kennen 

aan Bizonrock ikv hun 10-jarige bestaan; 

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 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; 

Overwegende dat dezelfde voorwaarden voor het bekomen van een werkingssubsidie feestcomité, zoals 

opgenomen in het subsidiereglement feestcomité (dd. 31/03/16), van toepassing zijn voor de uitbetaling 

van deze eenmalige subsidie aan vzw Vrienden van de Chiro Eine, de organisatoren van Bizonrock; 

Overwegende dat deze voorwaarden o.a. inhouden dat de uitbetaling van de subsidie pas na het plaatsvinden 

van de activiteit zal gebeuren, en dit na het indienen van een aanvraagformulier, waarbij in bijlage de 

originele bewijzen van de gemaakte kosten worden gevoegd; 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de vergoeding kan geregeld worden op de jaarbudgetrekening 2018/GBB-FEEST/0710-

00/6493000; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2018 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 trekker, in dit geval zijnde vzw Vrienden van de Chiro Eine, mag de eenmalige toelage van 

1.500,00 euro enkel aanwenden voor de organisatie van het 10-jarige bestaan van deze editie. 

Artikel 3. De toelage zal pas na de activiteit worden uitbetaald, en dit op basis van de originele bewijzen 

van de gemaakte kosten, gevoegd bij het aanvraagformulier. 

Artikel 4. De kredieten zijn voorzien op de jaarbudgetrekening 2018/GBB-FEEST/0710-00/6493000. 
Artikel 5. Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst overgemaakt worden voor 

betaalbaarstelling. 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

10.  Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek. Bestek nr. W00452017. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 06/08/2018 houdende goedkeuren van de eindafrekening. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 57.060,00 EUR excl btw. en de plaatsingsprocedure van de 

opdracht “Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek”, met name de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017 betreffende 

de goedkeuring van de gunning van bovengenoemde opdracht aan Alonco NV, Aven Ackers 15 te 9130 

Beveren (Verrebroeck) ten bedrage van 76.493,25 EUR excl. btw; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 houdende bekrachtigen van de 

gunningsbeslissing dd° 04 september 2017; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 augustus 2018 houdende 

goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 99.488,96 EUR excl. btw; 

Overwegende dat bij uitvoering der werken is gebleken dat bijkomende funderingswerken noodzakelijk 

waren;  

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

budgetcode 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, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

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

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht  “Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek”, wordt de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 augustus 2018 houdende goedkeuring 

van de eindafrekening ten bedrage van 99.488,96 EUR excl. btw bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en 2018 op 

budgetcode GBB-I-BIA 0319-00 2260007. 

 

11.  Aanstellen studiebureau voor aanleg fietspad achter AZ en Bernardusscholen. Bekrachtigen 

beslissing college van burgemeester en schepenen dd° 10 september 2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming, ten bedrage van 22.000 EUR (exclusief BTW) of 26.620 EUR (inclusief BTW) 

en de plaatsingsprocedure, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, van de opdracht 

“Aanstellen studiebureau voor aanleg fietspad achter AZ en Bernardusscholen”; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01 augustus 2016 houdende 

gunning van voormelde opdracht aan Evolta NV, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel voor het bedrag van 

23.520 EUR (exclusief BTW) of 28.459,20 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat met betrekking tot de fietsdoorsteek van de Neringstraat tot de rotonde aan de 

Minderbroedersstraat op 13 juni 2017 een negatief advies werd ontvangen van de kwaliteitsadviseur van 

het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid; 

Overwegende dat op 23 augustus 2018, naar aanleiding van een schriftelijke GBC met aangepaste unieke 

verantwoordingsnota het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd ontvangen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om aan het studiebureau Evolta een bijkomende opdracht te geven, 

namelijk de opmaak van de stabiliteitsstudie van de voorziene betonnen keermuren en stalen damwanden, 
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het indienen van de omgevingsvergunning en het ontwerpen van de bekleding damplanken, de leuning en 

de afwatering; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018 houdende 

gunning van de bijkomende opdracht aan Evolta NV, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel, voor het bedrag 

van 11.750 EUR (exclusief BTW) of 14.217,50 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat het bovenvermeld gunningsbesluit van 10 september 2018 dient bekrachtigd door de 

gemeenteraad; 

Overwegende dat deze opdracht past binnen de prioritaire doelstelling, actie AC-6.2.3, namelijk het 

aanleggen of herwaarderen van fietspaden; 

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

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007; 

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 

Artikel 1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018 houdende 

gunning van de bijkomende opdracht betreffende de initiële opdracht “Aanstellen studiebureau voor aanleg 

fietspad achter AZ en Bernardusscholen” aan Evolta NV, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel, voor het 

bedrag van 11.750 EUR (exclusief BTW) of 14.217,50 EUR (inclusief BTW), wordt bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

GBB-I-BIA 0200-00 2140007. 

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. 

 

12.  Afschaffen van de waterloop 3e categorie OS322a1 te Bevere. Definitieve beslissing. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 25 juni 2018 houdende voorstel tot  afschaffen van onbevaarbare 

waterloop van 3e categorie OS322a1 te Oudenaarde-Bevere; 

Gelet op het bericht van onderzoek “ de commodo et incommodo “; 

Gelet op het proces- verbaal van sluiting van onderzoek dd° 27 augustus 2018 waaruit blijkt dat geen 

bezwaren zijn ingediend; 

Gelet op het getuigschrift van bekendmaking waaruit blijkt dat het bericht op gebruikelijke wijze is 

afgekondigd en aangeplakt van 06 augustus 2018 tot 27 augustus 2018; 

Gelet op het plan met de af te schaffen waterloop in rood aangeduid; 

Gelet op het uittreksel uit de atlas der onbevaarbare waterlopen; 

Gelet op het kadastraal plan; 

Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1.  Aan de Bestendige Deputatie voor te stellen de waterloop 3e categorie OS322a1 te Bevere –

Oudenaarde af te schaffen. 

Artikel 2. Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie 

Oost-Vlaanderen. 
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13.  Heraanleg wegenis deelweg Zwalm-Oudenaarde. Boekelstraat. Goedkeuren van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwalm dd° 24 juli 

2018 houdende toewijs van dossier “ onderhoudswerken aan asfaltwegen “ aan NV De Vriese te 

Koolskamp; 

Overwegende dat de Stationsstraat ( kant Zwalm)  - Boekelstraat ( kant Oudenaarde) over een lengte van 

400 meter half om half op het grondgebied Zwalm en Oudenaarde ( op grens deelgemeente Welden ) loopt; 

dat deze straat opgenomen is in bovengenoemd onderhoudsprogramma; 

Overwegende dat het aangewezen is dat Oudenaarde en Zwalm elk zijn aandeel in de kosten betaalt 

overeenkomstig de oppervlakten en hoeveelheden uitgevoerd op hun respectievelijk grondgebied; 

Gelet op de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat de gemeente Zwalm aantreedt als opdrachtgever overeenkomstig  artikels 48 en 49 van 

de wet van 17 juni 2016;  

Gelet op het plan van uitvoering; 

Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde geraamd wordt op 21.282,01 EUR excl. btw; 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget van 2018 op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00/2240007; 

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

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

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 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwalm en 

de stad Oudenaarde met betrekking tot de heraanleg van de deelweg Stationsstraat -Boekelstraat. 

Artikel 2. Het stadsaandeel in de werken wordt geraamd op 21.282,01 EUR excl. btw. 

Artikel 3. De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget van 2018 op jaarbudgetrekening 

GBB-I-BIA 0200 00/2240007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

14.  Fietspad Wortegemstraat-Beverestraat. Aanstellen studiebureau voor opmaak startnota's en 

projectnota's. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen dd° 10 september 

2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018 houdende 

gunning van de opdracht aan Sweco Belgium NV, Engelse Wandeling 70 te Kortrijk, tegen het bedrag van 

37.848,40 EUR (exclusief BTW) of 45.796,56 EUR (inclusief BTW), voor de opmaak van de startnota en 

projectnota’s voor de aanleg van fietspaden in de Wortegemstraat en Beverestraat; 

Overwegende dat het studiebureau Snoeck & Partners, overgenomen door Sweco Belgium NV, door 

Aquafin werd aangesteld voor de opmaak van het ontwerp voor het project “Heraanleg riolering 

Wortegemstraat en Beverestraat (23384)” en dat gezien de reeds verworven terreinkennis het aangewezen 

is dat bedoeld studiebureau ook in staat voor de opmaak van de start- en projectnota’s voor de aanleg van 

de fietspaden in kwestie; 

Overwegende dat het voormeld gunningsbesluit van 10 september 2018 dient bekrachtigd door de 

gemeenteraad; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018 en 2019, 

op budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° d ii (de 

opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging 

ontbreekt om technische redenen); 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

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. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018 houdende 

gunning van de opdracht met betrekking tot opmaak van de startnota en projectnota’s voor de aanleg van 

fietspaden in de Wortegemstraat en Beverestraat aan Sweco Belgium NV, Engelse Wandeling 70 te 

Kortrijk, tegen het bedrag van 37.848,40 EUR (exclusief BTW) of 45.796,56 EUR (inclusief BTW, wordt 

bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

15.  Leveren en plaatsen verlichtingsarmaturen op rugbyterreinen. Goedkeuren lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Uitgesteld op voorstel van het schepencollege. 

 

16.  Robert De Preesterstraat. Leveren en plaatsen elektromechanica pompstation. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de overheidsopdracht “ Weg- en rioleringswerken in de Robert De 

Preesterstraat “ het noodzakelijk is dat 2 dompelpompen met de nodige elektromechanica geplaatst worden;  

Gelet op het bestek met  nr. W01622018 “ leveren en plaatsen elektromechanica dompelpomp”. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 49.865,00 EUR excl. btw ( btw-

recupereerbare werken – rioleringswerken); 

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

zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018 op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0310 00 2280007; 

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

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed 

te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet) en artikel 57; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W01622018 en de raming voor de opdracht 

“Robert De Preesterstraat. Leveren en plaatsen elektromechanica pompstation”. De raming bedraagt 

49.865,00 EUR excl. btw. 

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

voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

jaarbudgetrekening 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 dan 10 

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

17.  Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen. Goedkeuring aankopen percelen grond. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 houdende goedkeuring van het bestek, de 

lastvoorwaarden en de raming, ten bedrage van 199.230 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “Aanleg 

bufferbekken Zwadderkotmolen”; 

Overwegende dat het aan te leggen bufferbekken zich op de eigendom bevindt van respectievelijk mevrouw 

Lieve De Smet en het Bisschoppelijk Seminarie; 

Overwegende dat het voor de aanleg van het bufferbekken noodzakelijk is dat de stad bedoelde percelen 

verwerft; 

Overwegende dat deze aankoop past binnen de prioritaire doelstelling, actie AC-29.2.3, namelijk het 

ondernemen van acties tegen wateroverlast langs de Oossebeek, wat de realisatie inhoudt van een 

gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan de Zwadderkotmolen; 

Gelet op de koopovereenkomst met plan van de respectievelijke eigenaars: 

- Mevrouw Lieve De Smet: perceel kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 153A met een 

oppervlakte van 1507 m², ten bedrage van 9.237,91 EUR; 

- Bisschoppelijk Seminarie: perceel kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 152A met een 

oppervlakte van 18922 m², ten bedrage van 110.220,65 EUR; 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in het investeringsbudget van 2019, op de 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319-00 2200000; 

Overwegende dat naar aanleiding van de bovenvermelde verwervingen er ook nog een uitwinnings- en 

pachtvergoeding dient betaald; 

Gelet op de overeenkomst met mevrouw Lieve De Smet houdende het vergoeden van de uitwinningschade, 

met betrekking tot het perceel, kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 153A, ten bedrage van 

1.250,81 EUR; 

Gelet op de afstand van pacht van de heer Guido Van Cauwenberghe, met betrekking tot het perceel, 

kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 152A, ten bedrage van 15.705,26 EUR; 

Overwegende dat zowel voor de uitwinningsvergoeding als de pachtvergoeding de nodige kredieten zullen 

voorzien worden in het exploitatebudget van 2019, op de jaarbudgetrekening GBB-BIA 0319-00 6102999; 

Overwegende dat het visum door de financieel directeur verleend wordt na goedkeuring van het budget 

2019; 

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 aankoop in der minne van de hieronder vermelde percelen wordt goedgekeurd: 

- Mevrouw Lieve De Smet: perceel kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 153A met een 

oppervlakte van 1507 m², ten bedrage van 9.237,91 EUR; 

- Bisschoppelijk Seminarie: perceel kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 152A met een 

oppervlakte van 18922 m², ten bedrage van 110.220,65 EUR. 

Artikel 2. De uitwinningsvergoeding ten gunste van mevrouw Lieve De Smet, met betrekking tot het 

perceel, kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 153A, ten bedrage van 1.250,81 EUR, wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 3. De pachtvergoeding ten gunste van Guido Van Cauwenberghe, met betrekking tot het perceel, 

kadastraal gelegen 11de afdeling, sectie B, nr. 152A, ten bedrage van 15.705,26 EUR, wordt goedgkeurd. 

Artikel 4. De uitgaven zullen verrekend worden op respectievelijk de jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319-

00 2200000 van het investeringsbudget 2019 en de jaarbudgetrekening GBB-BIA 0319-00 6102999 van 

het exploitatiebudget 2019. 

 

18.  Sint-Vedastuskerk te Nederename. Reparatie CV-ketel en dichting vloer stookkelder. Gunstig 

adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 06 september 2018 houdende toewijs. 

De gemeenteraad, 
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Overwegende dat er zich in de kelder van de Sint-Vedastuskerk te Nederename een aanzienlijke 

waterinfiltratie heeft voorgedaan waardoor de 3 deelkelders onder water stonden; 

Overwegende dat de CV-ketel schade heeft opgelopen; dat een lek in de keldervloer onder de CV-ketel 

zeer waarschijnlijk de oorzaak is van de grote waterinfiltratie; 

Overwegende dat een spoedige reparatie van de ketel en dichting van de vloer noodzakelijk is om  verdere 

schade te voorkomen; 

Overwegende dat door de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename hieromtrent een 

onderhandelingsprocedure werd gevoerd; dat volgende aannemers zijn aangeschreven: 

Perceel 1 : reparatie CV ketel: 

-) RSC bvba, Legen Heirweg 69B te 9890 Gavere  tbv 11.060,00 EUR  incl. btw; 

-) Klima +, Industriepark De Bruwaan 5 te 9700 Oudenaarde tbv 11.276 EUR incl btw; 

-) Blommaert bvba, Korsele 71 te 9667 Horebeke tbv 12.584,00 EUR incl btw; 

Perceel 2 dichting vloer stookkelder: 

-) Chemie & Bouw bvba , Begoniastraat 28 te 9810 Eke-Nazareth tbv 8.349,00 EUR incl btw; 

-) Bodima NV, Nijverheidsweg 1 te 2240 Zandhoven tbv 10.993,00 EUR incl. btw, 

-) Water-Dicht, Chrysantenstraat 39 te 9820 Merelbeke tbv 20.207,00 EUR incl btw; 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename dd° 06 september 2018 houdende 

gemotiveerde toewijs van de werken als volgt:  

Perceel 1 : reparatie van de CV-ketel aan RSC bvba, Legen Heirweg 69b te 9890 Gavere tbv EUR 9.140,50 

EUR excl btw of 11.060,00 EUR incl 21 % btw; 

Perceel 2 : dichting vloer stookkelder aan Chemie & Bouw bvba, Begoniastraat 28 te 9810 Nazareth tbv 

6.900,00 EUR excl. of 8.349,00 EUR incl 21 % btw; 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename niet over de nodige middelen beschikt zodanig 

dat de stad de investering volledig dient te dragen; 

Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget 2018,  jaarbudgetrekening 

GBB-I-BIA 0790/00-6640000 ; 

Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 13 september 2018 met nr  2018/09-106; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015, en latere wijzigingen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot  “Sint-Vedastuskerk te Nederename. Reparatie CV-ketel en dichting vloer 

stookkelder” wordt de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename  dd° 06 september 2018  

houdende toewijs gunstig geadviseerd: 

Perceel 1: reparatie van de CV-ketel aan RSC bvba, Legen Heirweg 69b te 9890 Gavere  tbv EUR 9.140,50 

EUR excl btw of 11.060,00 EUR incl 21 % btw; 

Perceel 2: dichting vloer stookkelder aan Chemie & Bouw bvba, Begoniastraat 28 te 9810 Nazareth  tbv 

6.900,00 EUR excl. of 8.349,00 EUR incl 21 % btw; 

Artikel 3.  De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018 op jaarbudgetrekening GBB-

I-BIA 0790/00-6640000. 

Artikel 4.  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint-Vedastus te Nederename. 

 

19.  Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Nederenamestraat. Goedkeuren van het 

stadsaandeel in de werken. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het Agentschap Wegen &Verkeer van plan is om in het kader van haar dossier “ 

Structureel onderhoud Nederename “ onderhoudswerken uit te voeren aan de N46 meerbepaald tussen 

Abdijstraat ( vanaf Wallestraat) en Nederenamestraat ( tot Boslos - exclusief kruispunt); 

Overwegende dat volgende werken worden uitgevoerd : 

-) de rijweg in asfalt wordt gerenoveerd ( affrezen en herasfalteren van de toplaag); 

-) het betonnen fietspad wordt voorzien van een toplaag in asfalt; 

-) de verzakte en gebroken riooldeksels worden vernieuwd en op hoogte gebracht; 

Overwegende dat deze werken een aanvang nemen op 08 oktober 2018; 

Overwegende dat de riolering – eigendom van de stad – zich hoofdzakelijk in het fietspad en de 

parkeerstrook bevindt; dat de kost voor het vernieuwen van de 36 riooldeksels in het fietspad en de 29 

riooldeksels in rijweg en parkeerstroken bijgevolg ten laste valt van de stad; 
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Overwegende dat om in de toekomst minder verzakkingen ed te krijgen en om het rijcomfort voor fietsers 

te verhogen wordt geopteerd om “self-level “ deksels te voorzien; dit zijn deksels die als het ware “zweven” 

in de asfaltverharding waardoor ze “meebewegen” wanneer asfalt uitzet of krimpt; 

Overwegende dat het Agentschap Wegen & Verkeer optreedt als opdrachtgever overeenkomstig artikel 48 

van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 59.336,00 EUR excl btw ( btw-

recupereerbare werken – rioleringswerken);  

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

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310-00/2280007; 

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

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot het “leveren en plaatsen van self-level “ riooldeksels in de Abdijstraat en 

Nederenamestraat” wordt de raming goedgekeurd voor een bedrag van 59.336,00 EUR excl btw ( btw-

recupereerbare werken – rioleringswerken).  

Artikel 2: Het Agentschap Wegen & Verkeer treedt op als opdrachtgever overeenkomstig artikel 48 van de 

wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten; 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

jaarbudgetrekening 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 dan 10 

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

20.  Aanleg van het drinkwaternet in de stadsverkaveling Diependale. Goedkeuren van de 

lastvoorwaarden en de raming. 

Overwegende dat in het kader van de aanleg van de stadsverkaveling Diependale het drinkwaternet dient 

aangelegd te worden zodat de appartementen en woningen kunnen worden aangesloten; 

Gelet op de raming t.b.v. 40.217 EUR (vrij van btw); 

Overwegende dat de wijze van gunnen als volgt wordt bepaald : onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking; 

Gelet op het budget dat zal voorzien worden op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0630-00 2289007 –  van 

het  investeringsbudget 2019; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 42 §1,1 d ii; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. De aanleg van het drinkwaternet in de stadsverkaveling Diependale wordt goedgekeurd met een 

raming t.b.v. 40.217 EUR (vrij van btw). 

Artikel 2. De werken worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget 2019 op de 

budgetcode GBB-I-BIA 0630-00 2289007. 
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Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

voortvloeien boven de goedgekeurde gunning. 

 

21.  Collector Mullem. PS + PL Mullem. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 09/07/2018 houdende 

goedkeuring van de eindafrekening van het stadsaandeel in de werken. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende de goedkeuring van het ontwerp en 

goedkeuren van het aanbestedingsverslag houdende voorstel tot toewijzing  aan de firma NV 

Wegeniswerken De Moor, Brusselsesteenweg  426 te 9230 Wetteren voor het totaalbedrag van 

1.113.819,92 EUR excl btw met een stadsaandeel ten bedrage van 143.930,55 EUR excl. btw; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 09 juli 2018 houdende 

goedkeuring van de eindafrekening van het stadsaandeel in de werken ten bedrage van 165.634,98 EUR 

excl. btw en incl. herziening;  

Overwegende dat op vraag van de stad de aannemer NV De Moor volgende meerwerken heeft uitgevoerd:  

-) bijkomend vernieuwen van de riolering in slechte toestand over een lengte van 60 meter ter hoogte van 

de woningen Warande 2,4 en 6; 

-) aanleg van verhoogde inrichting en bijkomend aanleggen van 23 meter afvalriolering ter hoogte van de 

woning Vaddenhoek 33 ( kruispunt); 

Overwegende  dat wat betreft het stadsaandeel de eindafrekening het gunningsbedrag met 10,54% 

overschrijdt (exclusief 6.533,02 EUR prijsherzieningen); dat het eindafrekeningsbedrag dient bekrachtigd 

in de eerstvolgende gemeenteraad; 

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

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00 2240007 (wegeniswerken) en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 

0310 00/2280007 ( rioleringswerken); 

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

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

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

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 

wijzigingen; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

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

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Collector Mullem, PS + PL Mullem” wordt de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen dd° 06 juli 2018 houdende goedkeuring van de eindafrekening 

van het stadsaandeel in de werken ten bedrage van 165.634,98 EUR excl. btw en inclusief herziening 

bekrachtigd. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op jaarbudgetrekening GBB-

I-BIA  0200-00 2240007 (wegeniswerken) en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00/2280007 ( 

rioleringswerken). 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU 

22.  Volkegembos: aankoop gronden leemontginning Volkegem - ontginningsfase 3. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad  dd. 28/09/2009 houdende de goedkeuring van de 

nabestemmingsovereenkomst met verkoop- en aankoopbelofte tussen ODM en de stad Oudenaarde voor 

de percelen gelegen in de huidige exploitatiezone van de leemontginning te Volkegem/Mater; 

Overwegende dat de stad reeds eerder in de onmiddellijke omgeving 3,49 ha ontgonnen grond heeft 

verworven en bebost, aansluitend aan het bestaande stadsbos van 8,8 ha  met het oog op de ontwikkeling 

van een stadsbos te Volkegem/Mater dat uiteindelijk 30,6 ha zal bestrijken (incl. 11 ha in eigendom van 

Natuurpunt);  
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Overwegende dat de ontginner NV ODM de stad ervan heeft ingelicht dat 14.781,80 m², gesitueerd in 

ontginningsfase 3, momenteel volledig is afgewerkt en verkoopbaar wordt gesteld;  

Overwegende dat op budgetrekening 0340-00 2200000 van de buitengewone dienst de nodige kredieten 

zullen worden voorzien;  

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De aankoop van face 3 van de actuele leemontginning ODM te Volkegem/Mater met een 

oppervlakte van 14.781,80 m² wordt goedgekeurd tegen een aankoopprijs van 20.500 EUR/ha, aangepast 

aan de abex-index geldend op datum van het verlijden van de verkoopakte. 

Artikel 2. De uitgeven zullen verrekend worden op budgetrekening 0340-00 2200000 van de buitengewone 

dienst. 

Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO 

23.  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel. 

De gemeenteraad, 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15 mei 2009, gewijzigd zoals tot op heden;  

Gelet op het decreet integraal handelsvestigingsbeleid dd. 15 juli 2016; 

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

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 10 februari 2018 houdende regeling van het openbaar 

onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 27 maart 2017 houdende goedkeuren van een beleidskader 

voor detailhandel met als doelstelling de gewenste ontwikkeling van de detailhandelsstructuur in 

Oudenaarde beleidsmatig te verankeren; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 november 2017 houdende 

principiële goedkeuring van het ontwerp stedenbouwkundige verordening detailhandel en doorlopen van 

een informeel adviestraject; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 april 2018 houdende 

principiële goedkeuring van het gewijzigd ontwerp stedenbouwkundige verordening detailhandel naar 

aanleiding van het informele adviestraject en opstart formele procedure; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 september 2018 houdende 

kennisname van de adviezen en resultaten van het openbaar onderzoek en voorstel tot definitieve 

vaststelling door de gemeenteraad; 

Overwegende dat voorliggende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel ter advies 

werd voorgelegd aan de deputatie, het departement Omgeving en de GECORO; dat het departement 

Omgeving op 23 mei 2018 een gunstig advies uitbracht, dat de provincie Oost-Vlaanderen op 1 juni 2018 

een gunstig advies uitbracht en de GECORO op 6 september 2018 een voorwaardelijk gunstig advies 

uitbracht; 

Overwegende dat voorliggende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel conform de 

bepalingen van artikel 2.3.2§2 VCRO aan een openbaar onderzoek werd onderworpen; dat het openbaar 

onderzoek plaatsvond van 3 mei 2018 t.e.m. 1 juni 2018 en opnieuw werd georganiseerd van 11 juni 2018 

t.e.m. 10 juli 2018 teneinde een vormfout recht te zetten; dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek 

telkens twee bezwaren werden ingediend; 

Overwegende dat voor de inhoud van de bezwaarschriften en adviezen wordt verwezen naar de originele 

stukken; dat hieronder een bespreking volgt van de weerhouden en niet weerhouden adviezen en bezwaren 

aan de hand van een samenvatting; 

Overwegende dat de aanpassingen t.o.v. het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

detailhandel, als gevolg van de bezwaren en het GECORO-advies dd. 6 september 2018, betrekking hebben 

op onderstaande hoofdstukken in de ‘stedenbouwkundige verordening detailhandel’: 

Algemene opmerkingen: 

In een bezwaar wordt gevraagd de terminologie uit te zuiveren.  
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Het bezwaar is gegrond. Het ontwerp stedenbouwkundige verordening wordt op pagina’s 3, 5, 11 en 

12 (hoofdstukken ‘definities’, ‘toepassingsgebied’ en ‘stedenbouwkundige voorschriften’) aangepast 

teneinde duidelijke en ondubbelzinnige regels vast te leggen. 

Toepassingsgebied: 

De GECORO vraag om in de verordening duidelijk te stipuleren dat aanvragen tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning die volledig beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van 

voorliggende verordening tevens moeten beantwoorden aan de principes van goede ruimtelijke ordening 

conform artikel 4.3.1.§2 VCRO. Het louter voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van 

voorliggende verordening mag geen garanties inhouden op het verkrijgen van een omgevingsvergunning; 

Niettegenstaande de wetgeving duidelijk is en dergelijke toevoeging geheel overbodig is wordt het 

advies toch gevolgd omwille van de duidelijkheid voor de lezer. Het toepassingsgebied wordt op 

pagina 6 aangevuld met onderstaande verduidelijking: 

“Aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning die volledig beantwoorden aan de 

stedenbouwkundige voorschriften van voorliggende verordening moeten tevens beantwoorden aan 

de principes van goede ruimtelijke ordening conform artikel 4.3.1.§2 VCRO. Het louter voldoen aan 

de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggende verordening houdt geen garanties op het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning in.”  

Afgebakende zones: 

2. Aanloopstraten centrum’: 

De GECORO vraagt om het Gentiel Antheunisplein op te nemen bij de opsomming van de ‘Aanloopstraten 

centrum’. Het Gentiel Antheunisplein is immers weergegeven op de kaart als behorende tot de 

aanloopstraten centrum. 

Het advies wordt gevolgd. Het Gentiel Antheunisplein wordt opgenomen binnen de afgebakende 

zone ‘Aanloopstraten centrum’ op pagina 7. 

4. Winkelarm gebied:  

In een bezwaar wordt gevraagd om alle toekomstige ventwegen op te nemen in het winkelarm gebied. 

Het bezwaar is gegrond. De toekomstige ventwegen worden mee opgenomen binnen de afgebakende 

zone ‘Winkelarm gebied’ op pagina 7. 

4. Winkelarm gebied:  

In een bezwaar wordt gevraagd om alle toekomstige uitbreidingen van de industriezone op te nemen  in het 

winkelarm gebied.  

Het bezwaar is gegrond. De toekomstige uitbreidingen van de industriezone worden mee opgenomen 

binnen de afgebakende zone ‘Winkelarm gebied’ op pagina 7. 

Stedenbouwkundige voorschriften: 

4. Winkelarm gebied:  

In een bezwaar wordt gevraagd om het ‘verbod op de verkoop van voeding’ toe te voegen aan de 

stedenbouwkundige voorschriften van het winkelarm gebied.  

Het bezwaar is gegrond. In de doelstellingen op pagina 5 wordt het verbod op de verkoop van voeding 

duidelijk vermeld. Het verbod op de verkoop van voeding moet toegevoegd worden aan de 

stedenbouwkundige voorschriften van het winkelarm gebied op p.10; 

Overwegende dat hierboven een resumé wordt gegeven van de weerhouden adviezen en bezwaren en de 

aangebrachte aanpassingen in het ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening;  

Overwegende dat de overige opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek niet worden gevolgd 

of geen aanleiding geven tot aanpassingen; dat hieronder een opsomming wordt gegeven van de niet 

weerhouden opmerkingen; dat voor de volledige argumentatie wordt verwezen naar het advies van de 

GECORO dd. 6 september 2018 in bijlage; 

Niet opgenomen bezwaren: 

Algemene opmerkingen: 

Op de vraag van een bezwaarindiener om creatiever om te gaan met ‘pop-up’ winkels en restricties 

op te leggen voor air BnB, nachtwinkels, belwinkels, vastgoedwinkels/diensten, erotica-shops en 

erotische diensten wordt niet ingegaan. Voor de nachtwinkels geldt er reeds een reglement dd. 17 

december 2012 waarbij er restricties worden opgelegd en een verbod is ingesteld voor bijkomende 

nachtwinkels in de centrumstraten ‘Markt, Stationstraat, Hoogstraat, Broodstraat en Nederstraat’. De 

overige opmerkingen behoren niet tot het bestek van deze verordening. Het bezwaar is dan ook 

ongegrond. 

Algemene opmerkingen: 
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Een bezwaarindiener meent dat het ontwerp verordening detailhandel een schending van artikel 

2.1.1. en 2.1.2,§3 VCRO, artikels 2 en 3 van de wet op uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, machtsoverschrijding, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

schending van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s 

inhoudt. Kortom de bezwaarindiener geeft aan dat de verordening strijdig is met het provinciaal 

ruimtelijk structuurplan, niet voldoet aan de bepalingen van de formele motiveringsplicht, dat zij 

uitgaat van foute veronderstellingen en tevens aan de milieueffectenbeoordeling moet worden 

onderworpen.  

Voor de uitvoerige behandeling van het bezwaar wordt verwezen naar het advies van de GECORO 

dd. 6 september 2018. Samenvattend wordt gesteld dat een ruimtelijk structuurplan een 

beleidsdocument is dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur, een lange 

termijnvisie vastlegt en geen perceelsgerichte uitspraak doet. Het bevat algemene richtsnoeren in 

functie van de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen. Bovendien wordt in de gunstige 

adviezen van het departement omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen uitdrukkelijk gesteld dat 

het ontwerp gemeentelijke verordening detailhandel in overeenstemming is met het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen, het provinciaal ruimtelijk structuurplan, het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan, de gewestelijke en provinciale verordeningen. Er wordt ook duidelijk vermeld dat het 

ontwerp stedenbouwkundige verordening detailhandel in overeenstemming is met de bepalingen van 

het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid. Het ontwerp 

stedenbouwkundige verordening detailhandel kan en mag dus niet louter getoetst worden aan 

bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

De bezwaarindiener betwist de keuze van het beleid om te verwijzen naar de gegevens van Locatus. 

Zij betwist op zich de cijfergegevens niet maar stelt enkel dat niet kan afgeleid worden dat de lichte 

daling van de winkelvloeroppervlakte in het centrum van Oudenaarde zijn oorzaak vindt in het 

optrekken van een Retailpark aan de N60 net buiten het centrum. De bezwaarindiener laat na om 

deze conclusie te weerleggen. De retailinformatie van Locatus is onafhankelijk en helpt het beleid 

om goede afwegingen en keuzes te maken. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

De vaststelling dat het ontwerp van verordening “plots een onderverdeling tussen vier categorieën 

kleinhandelsfunctie” maakt, is juist in overeenstemming met de categorieën van 

kleinhandelsactiviteiten zoals omschreven in art. 3 van het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het 

integraal handelsbeleid. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

De opmerking van de bezwaarindiener dat het toelaten van kleinhandelsbedrijven in de categorieën 

‘verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw’ en ‘verkoop van andere 

producten’ met een minimale netto vloeroppervlakte van 1000m² volkomen tegenstrijdig is met het 

idee van het bannen van grootschalige detailhandel in de perifere locaties kan niet worden gevolgd. 

Zoals vermeld in het ontwerp verordening wenst de stad een complementariteit na te streven inzake 

kleinhandelsbeleid voor kern en periferie. De kleinhandelsbedrijven zoals te voorzien in winkelarm 

gebied horen niet thuis in het stadscentrum, maar wel in de periferie. Zij vormen geen concurrentie, 

maar zijn complementair met de kernwinkelgebieden. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

Het laatste bezwaar steunt op een zeer recent arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018, waarbij 

zou zijn geoordeeld dat een stedenbouwkundige verordening aan een milieueffectenbeoordeling 

dient te worden onderworpen. Dit arrest is tussengekomen in het kader van een prejudiciële vraag 

gesteld bij arrest van 14 december 2016 van de Franstalige kamer van de Raad van State.  Zoals in 

het arrest wordt gesteld volgt uit het art. 3 van de SMB-richtlijn “dat deze bepaling aldus moet 

worden uitgelegd dat zij de verplichting om een bepaald plan of programma te onderwerpen aan een 

milieubeoordeling afhankelijk stelt van de voorwaarde dat het in deze bepaling bedoelde plan of 

programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben”. In het ontwerp van stedenbouwkundige 

verordening detailhandel worden geen voorschriften voorzien die “een invloed hebben op de 

verlichting, de wind, het stedelijk landschap, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het waterbeheer, de 

duurzaamheid van de bouwwerken en meer in het algemeen op de uitstoot in de betrokken zone” (zie 

arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018). Het ontwerp stedenbouwkundige verordening 

detailhandel valt dan ook niet onder het begrip “plannen en programma’s die aanzienlijke 

milieueffecten kunnen hebben in de zin van deze richtlijn”, zodat dit ontwerp niet aan een 

milieueffectenbeoordeling moet worden onderworpen. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

Definities: 
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Een bezwaarindiener stelt voor om het begrip ‘kernondersteunende functies’ en ‘middelgrote 

detailhandelszaken’ te definiëren. De woorden ‘kernondersteunende functies’ worden gebruikt in art. 

1. b. van de stedenbouwkundige voorschriften. Aangezien in de tekst zelf wordt verduidelijkt welke 

functies concreet worden toegelaten, heeft het geen zin om nog een afzonderlijke definitie op te 

nemen. Hetzelfde geldt voor de ‘middelgrote detailhandelszaken’. Het voorstel van de 

bezwaarindiener wordt niet weerhouden. 

Afgebakende zones: 

Het voorstel van een bezwaarindiener om de aanloopstraten uit te breiden met Heurnestraat, Prins 

Leopoldlaan, Parkstraat, Lindestraat, Scheldekant en Galgestraat wordt niet weerhouden. Deze 

verordening heeft tot doel om o.a. een winkelarm gebied langsheen de N60 af te baken. Om te 

voorkomen dat de beperkingen die opgelegd worden voor detailhandel langsheen de N60 een effect 

zouden hebben op de aantakkende (N)wegen werd een ‘overgangszone’ voorzien. Het is niet de 

intentie van deze verordening om gebiedsdekkend te zijn. Het niet opnemen van de voorgestelde 

straten houdt ook geen vrijgeleide in om nieuwe detailhandelszaken op te richten of bestaande uit te 

breiden. Hier geldt het principe van goede ruimtelijke ordening (opportuniteit) en conformiteit aan 

geldend wettelijk kader (legaliteit). Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

De bezwaarindiener meldt dat het wenselijk is de zone voor middelgrote detailhandelszaken via het 

lopende RUP ‘Stationsomgeving Centrum’ te reglementeren. Het is de intentie van het bestuur om 

de zone voor middelgrote detailhandelszaken op te nemen in het RUP ‘Stationsomgeving Centrum’. 

Aangezien het RUP ‘Stationsomgeving Centrum’ nog wordt voorafgegaan door een masterplan 

‘Stationsomgeving Centrum’ is een reglementering van de zone voor middelgrote detailhandelszaken 

niet onmiddellijk mogelijk. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan een beleidsvisie die 

later verankerd zal worden in het RUP ‘Stationsomgeving Centrum’ en onwenselijke ontwikkelingen 

in deze overgangsperiode moet weren. Het bezwaar is dan ook ongegrond. 

Afgebakende zones: 

Een bezwaarindiener vraagt ‘niveau 0 => wat met winkels in kelders of lager gelegen dan niveau 0’. 

De vraag wordt verder niet verduidelijkt. Er wordt vastgesteld dat volgens de stedenbouwkundige 

voorschriften van het ontwerp stedenbouwkundige verordening detailhandel winkels in kelders 

toegelaten zijn. Er wordt hierbij verwezen naar de weerhouden opmerking van de GECORO om in 

het toepassingsgebied duidelijk te stipuleren dat aanvragen tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning die volledig beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van 

voorliggende verordening tevens moeten beantwoorden aan de principes van goede ruimtelijke 

ordening conform artikel 4.3.1.§2 VCRO. Het bezwaar is dan ook ongegrond. Het komt de 

vergunningverlenende overheid toe om aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning 

tevens te toetsen op zijn opportuniteit.  

Afgebakende zones: 

Een bezwaarindiener vraagt om te verduidelijken dat de verwijzing naar stationsbuurt slaat op het 

station in Oudenaarde. Gezien het gegeven dat de vermelding ‘stationsomgeving’ te vinden is onder 

de stedenbouwkundige voorschriften 2. ‘Zone voor middelgrote detailhandelszaken’ en gelet op de 

grafische aanduiding van deze zone is een verduidelijking niet noodzakelijk. Het voorstel van de 

bezwaarindiener wordt niet weerhouden. 

Gelet op de adviezen van het departement Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen, de GECORO en de 

ingekomen bezwaren;  

Gelet op het voorstel om het stedenbouwkundig voorschrift artikel 1.g. Kernwinkelgebied als volgt te 

herformuleren: “Bij nieuwbouw of verbouwprojecten die raken aan de stabiliteit van het gebouw wordt op 

de gelijkvloerse bouwlaag een aparte ingang voorzien voor de (woon)functie op de verdiepen. Gemotiveerd 

afwijken is mogelijk omwille van erfgoedwaarde of beperkte breedte van het gebouw.” 

Gelet op het voorstel om het stedenbouwkundig voorschrift artikel 4.f. Winkelarm gebied als volgt te 

herformuleren: “Bestaande vergunde functies of detailhandelszaken kunnen behouden blijven, maar, in 

zoverre vergunningsplichtig, noch wijzigen noch uitbreiden binnen en/of naar de niet toegelaten 

categorieën.” zodat wijziging mogelijk worden binnen de toegelaten categorieën.” 

Overwegende dat de zone ‘Deinzestraat (tussen Industriepark “De Bruwaan” en Deinzestraat 201 en 210)’ 

op de kaart is aangeduid als ‘aanloopstraat periferie’, dat deze zone niet in de afgebakende zones in artikel 

5 ‘Aanloopstraten periferie’ is opgenomen, dat een nieuw artikel ‘cc. Deinzestraat (tussen Industriepark 

“De Bruwaan” en Deinzestraat 201 en 210)’ wordt toegevoegd aan de afgebakende zones onder artikel 5 

‘Aanloopstraten periferie’; 
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Gelet op het aangepaste ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel bestaande uit 

volgende gebundelde bijlagen:  

- ‘Stedenbouwkundige verordening detailhandel’ 

- ‘kaart’ 

Gelet dat het voorstel tot aanpassingen zoals hierboven samengevat en dat ter stemming wordt voorgelegd;  

Overwegende dat conform artikel 2.3.2 §2 VCRO de gemeenteraad het ontwerp gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening definitief vaststelt; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het gemotiveerde advies van de GECORO dd. 6 september 

2018, dat integraal bij dit besluit is gevoegd, dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het 

ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel, op basis van de ontvangen adviezen, 

de opmerkingen en de bezwaren, door de GECORO werd uitgebracht. 

Artikel 2. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel bestaande 

uit een kaart en een stedenbouwkundige verordening detailhandel, die als bijlagen bij dit besluit zijn 

geviseerd, definitief vast. 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

24.  Samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-

Vlaanderen. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de nota van het College dd.22/05/2018 betreffende de verlenging van de 

samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost Vlaanderen in het 

kader van het project impulscontrole en drug- en alcoholproject (alternatieve straffen); 

Overwegende dat er een toelage wordt toegekend aan CGGZ Zuid Oost Vlaanderen ingevolge deze 

samenwerkingsovereenkomst van 4.856,12 euro; 

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en op de aanwending van sommige toelagen; 

Overwegende dat volgens artikel 9 van deze wet enkel de toelagen vanaf € 1.239,47 onder toepassing vallen 

van de wet; 

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

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

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Oudenaarde en CGGZ ZOV, zoals in 

bijlage aan deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Er wordt een toelage van € 4.856,12 toegekend ingevolge deze overeenkomst. 

Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen met een waarde vanaf € 

1.239,47 moeten deze toelage aanwenden als volgt: 

Voor de werkingskosten van het project impulscontrole en drug- en alcoholproject (alternatieve straffen). 

Artikel 4: De trekkers van de in artikel 3 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 afgelopen jaar, in te dienen voor 31 december. De 

rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financiële dienst voor 

betaalbaarstelling. 

Samenwerkingsprotocol 

Tussen de ondergetekenden 

enerzijds: 

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, met zetel in het Keizersplein 4 te 9300 Aalst vertegenwoordigd door: 

Directeur mevrouw Karen Godfrin 

anderzijds de volgende steden/gemeenten: 

 gemeente  Brakel, vertegenwoordigd door plaatsvervangend Burgemeester Mevrouw Marleen 

Gyselinck en Algemeen directeur dhr. Jürgen De Mets 

 stad Geraardsbergen, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Guido De Padt en Algemeen 

directeur mevr. Veerle Alaert 
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 gemeente Herzele, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Johan Van Tittelboom en Algemeen 

directeur dhr. Daniel Adriaens 

 gemeente Horebeke, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Joseph Browaeys en Algemeen 

directeur dhr. Freddy De Cuyper 

 gemeente Kluisbergen, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Philippe Willequet en Algemeen 

directeur mevr. Lotje Demedts 

 gemeente Kruishoutem, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Joop Verzele en Algemeen 

directeur dhr. Kris Nachtergaele 

 gemeente Lierde, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Jurgen Soetens en Algemeen directeur 

mevr. Nathalie Meersman 

 gemeente Maarkedal, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Joris Nachtergaele en Algemeen 

directeur mevr.  Lesley Jourquin 

 stad Oudenaarde, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Marnic De Meulemeester en algemeen 

directeur dhr. Luc Vanquickenborne 

 stad Ronse, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Luc Dupont en Algemeen directeur mevr. 

Linda Vandekerkhove 

 gemeente Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Lieven Latoir en 

Algemeen directeur mevr. Gwen Quipor 

 gemeente Wortegem-Petegem, vertegenwoordigd door Burgemeester de Heer Luc Vander Meeren en 

algemeen directeur mevr. An Buysschaert 

 gemeente Zingem, vertegenwoordigd door Burgemeester Mevrouw Kathleen Hutsebaut en algemeen 

directeur dhr. Guido Mortier 

 stad Zottegem, vertegenwoordigd door Burgemeester Jenne De Potter en Algemeen directeur dhr. Koen 

Codron 

 gemeente Zwalm, vertegenwoordigd door Burgemeester Mevrouw Karen De Colfmacker en 

Waarnemend algemeen directeur dhr. Philip Lefever 

Is overeengekomen wat volgt: 

Voorafgaand artikel: situering 

Op 18 november 1993 werd door de Ministerraad het Globaal Plan goedgekeurd. Dit Globaal Plan, dat 

prioritair een tewerkstellingsplan is, voorziet voor steden en gemeenten de mogelijkheid om bijkomend 

personeel aan te werven, belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen ter 

vervanging van gevangenisstraf, voorlopige hechtenis of vervolging. 

Vanuit voornoemde mogelijkheid zijn tot op heden door de steden Oudenaarde, Zottegem en 

Geraardsbergen 4 VTE aangeworven, die gedetacheerd worden naar het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen en 

werken voor een forensisch cliënteel binnen gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling  

Oudenaarde.  In het kader van het Globaal Plan worden evenwel tot op vandaag geen werkingskosten 

voorzien. 

Artikel 1: onderwerp samenwerkingsprotocol 

Het personeel, aangeworven in het kader zoals genoemd in voorgaand artikel staat in voor de omkadering 

van alternatieve gerechtelijke maatregelen ter vervanging van gevangenisstraf, voorlopige hechtenis of 

vervolging onder de in volgende artikelen vastgestelde doelstellingen en voorwaarden. 

Artikel 2: doelgroep 

De doelgroep beperkt zich tot de inwoners van de steden/gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement 

Oost-Vlaanderen,  afdeling Oudenaarde. De betrokkenen worden naar aanleiding van een geweld- en/of 

vermogensdelict, drug- & alcoholgerelateerde feiten doorverwezen door het Parket van de Procureur des 

Konings. 

Artikel 3: Werkwijze 

 De behandeling of vorming start na verwijzing vanuit de bevoegde gerechtelijke instantie. 

 De begeleiding gebeurt op maat, rekening houdend met de gepleegde feiten, de motivatie, de 

intellectuele en emotionele mogelijkheden, alsook de psychische/psychiatrische problematiek van 

de betrokkenen:  hervalpreventie staat evenwel altijd centraal . 

 De begeleider verzorgt de communicatie met de verwijzende gerechtelijke instanties: regelmatige 

terugkoppeling enerzijds en eindrapportage anderzijds. 

 Zowel tijdens als na de uitvoering van de maatregel beslist de bevoegde gerechtelijke instantie 

over het gerechtelijk gevolg van het dossier. 

Artikel 4: Waarborgen voor de ondergetekende steden/gemeenten 
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 De werkgevers (met name de stadsbesturen Oudenaarde, Zottegem en Geraardsbergen) stellen zich 

garant voor het afsluiten van een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen. De werkgevers hanteren elk hun eigen verzekeringspolis. 

 De huisvesting, de inrichting en onderhoud worden gegarandeerd door het CGG Zuid-Oost-

Vlaanderen 

 Vormingsactiviteiten voor het personeel worden voorzien door het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

 De werkingsmiddelen (zie artikel 5) zullen uitsluitend aangewend worden ter realisatie van de 

omkadering en doelstellingen in kwestie.  

Artikel 5: Bijdrage van de ondergetekende steden/gemeenten 

 Elke stad/gemeente draagt bij in de werkingskosten: 

o Deze bijdrage wordt berekend op een forfaitair bedrag  (gebaseerd op de reële 

werkingskosten 2016), met name 33.000 euro dat a rato van het aantal participerende 

steden/gemeenten en op basis van het bevolkingscijfer op 01/01/18 wordt verdeeld – zie 

onderstaande. 

 Rekeningnummer CGG ZOV: 776-5974217-84 

Bron staatsblad 

Inwoners per 

1/01/2018 Werkingskosten 

Brakel 14.773 2.305,40 

Geraardsbergen 33.341 5.203,03 

Herzele 17.714 2.764,36 

Horebeke 2.046 319,29 

Kluisbergen 6.446 1.005,93 

Kruishoutem 8.082 1.261,24 

Lierde 6.567 1.024,81 

Maarkedal 6.339 989,23 

Oudenaarde 31.118 4.856,12 

Ronse 26.304 4.104,87 

Sint-Lievens-Houtem 10.244 1.598,63 

Wortegem-Petegem 6.439 1.004,84 

Zingem 7.553 1.178,68 

Zottegem 26.368 4.114,86 

Zwalm 8.130 1.268,73 

Totaal 211.464 33.000,00 

Artikel 6: Kader van de werkzaamheden 

De werkzaamheden van het personeel  moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen en criteria zoals 

geformuleerd door de hogere overheid in kwestie, met name FOD Justitie. 

Artikel 7: Beëindiging van onderliggend protocol 

Dit samenwerkingsprotocol gaat in op 01/01/2019 en loopt tot 31/12/2025. Jaarlijks kan het protocol 

worden herzien. Alle ondergetekende partijen kunnen uit het samenwerkingsprotocol stappen indien 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 Het samenwerkingsprotocol wordt beëindigd bij stopzetting van de subsidies verstrekt door de 

hogere overheid in kwestie. 

 Het samenwerkingsprotocol vervalt wanneer de hogere overheid de werkingskosten integraal 

opneemt. 

 Elke toetredende stad/gemeente kan bovendien de medewerking aan het samenwerkingsprotocol 

beëindigen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 3 maanden. 

Het stopzetten van de medewerking aan dit samenwerkingsprotocol door één der ondertekenende partijen 

houdt geen stopzetting in van het samenwerkingsprotocol in het geheel. Eventuele wijzigingen in de 

praktijk kunnen evenwel aangebracht worden. 

Opgemaakt in 16 originelen, waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben, te Oudenaarde 

op …………………………….2018. 

GEMEENTE BRAKEL 

Mevrouw de Burgemeester Marleen Gyselinck Algemeen directeur dhr. Jürgen De Mets 
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STAD GERAARDSBERGEN  

De Heer Burgemeester Guido De Padt     Algemeen directeur mevr. Veerle Alaert  

GEMEENTE HERZELE 

De Heer Burgemeester Johan Van Tittelboom      Algemeen directeur dhr. Daniel Adriaens 

GEMEENTE HOREBEKE    

De Heer Burgemeester Joseph Browaeys         Algemeen directeur dhr. Freddy De Cuyper 

GEMEENTE KLUISBERGEN 

De Heer Burgemeester Philippe Willequet            Algemeen directeur mevr. Lotje Demedts 

GEMEENTE KRUISHOUTEM   

De Heer Burgemeester Joop Verzele  Algemeen directeur dhr. Kris Nachtergaele  

GEMEENTE LIERDE 

De Heer Burgemeester Jurgen Soetens    Algemeen directeur mevr. Nathalie De eersman 

GEMEENTE MAARKEDAL    

De Heer Burgemeester Joris Nachtergaele  Algemeen directeur mevr. Lesley Jourquin 

STAD OUDENAARDE 

De Heer Burgemeester Marnic De Meulemeester Algemeen directeur dhr. Luc Vanquickenborne  

STAD RONSE      

De Heer Burgemeester Luc Dupont  Algemeen directeur mevr. Linda Vandekerkhove 

GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM 

De Heer Burgemeester Lieven Latoir   Algemeen directeur mevr. Gwen Quipor 

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM   

De Heer Burgemeester Luc Vander Meeren  Algemeen directeur mevr. An Buysschaert 

GEMEENTE ZINGEM  

Mevrouw de Burgemeester Kathleen Hutsebaut  Algemeen directeur dhr. Guido Mortier 

STAD ZOTTEGEM      

De Heer Burgemeester Jenne De Potter   Algemeen directeur dhr. Koen Codron 

GEMEENTE ZWALM 

Mevrouw de Burgemeester Karen De Colfmacker Waarnemend algemeen directeur dhr. Philip 

Lefever 

CGG ZUID-OOST-VLAANDEREN 

Directeur mevr. Karen Godfrin 

 

25.  Uitbetaling subsidies sociale zaken. 

De gemeenteraad, 

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

toelage voor het jaar 2018; 

Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen; 

Overwegend dat in de begroting 2018 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen; 

Gelet op de nota aan het college dd 16/07/18; 

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

van sommige toelagen; 

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

worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 

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

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

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

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer GBB-SOC/0909-

01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U. 

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

aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 
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Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 

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

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

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

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

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

26.  Goedkeuring notulen gemeenteraad 25 juni 2018. 

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

gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 goedgekeurd. 

 

SECRETARIAAT 

27.  Verzoekschrift aan de gemeenteraad van de H. Piet De Loof: een onafhankelijke studie laten 

uitvoeren naar de werking van de vzw Oudenaarde Winkelstad. 

Op 4 september 2018 ontving het stadsbestuur van de heer Piet De Loof een verzoekschrift aan de 

gemeenteraad met de vraag ‘een onafhankelijke audit te laten uitvoeren naar de werking van de vzw 

Oudenaarde Winkelstad’. 

Overeenkomstig art. 40 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het verzoekschrift 

voor verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie 

maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken. 

28.  Verzoekschrift aan de gemeenteraad van mevrouw Monika Sormann: opstarten van een 

dierenwelzijnsprogramma. 

Op 3 september 2018 ontving het stadsbestuur van mevrouw Monika Sormann een verzoekschrift aan de 

gemeenteraad met de vraag ‘een dierenwelzijnsprogramma op te starten’. 

Overeenkomstig art. 40 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het verzoekschrift 

voor verdere behandeling doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen drie 

maanden na ontvangst van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord zal verstrekken. 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 

GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

1.  Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1.  Vraag 1: Stand van zaken tijdelijk sociaal huis (modulaire bouw). 

Op 7 mei 2012 gaf het College van Burgemeester en Schepenen toelating aan het AZO om een modulaire 

bouw op te richten op de gronden van het OCMW.  Het ging om een tijdelijke vergunning, voor een termijn 

van max. 5 jaar (tot 7 mei 2017).  Na het verstrijken van deze termijn moest het terrein in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld worden.  Bij niet afbraak van de tijdelijke constructie binnen het jaar na de 

gestelde vergunningstermijn (7 mei 2018) zou de stad de nodige gerechtelijke stappen ondernemen om de 

afbraak te realiseren en het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 

Inmiddels zijn alle termijnen verstreken en staat de tijdelijke constructie er nog steeds, illegaal. Tijdens de 

gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018 werd aangekondigd dat een nieuwe vergunning aangevraagd zou 

worden. 

Vragen 

1. Werd inmiddels een nieuwe vergunning aangevraagd? 

De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer. 

 

1.2.  Vraag 2: Spoorwegbrug Colruyt/Coupure. 

Aan de achterzijde van de Colruyt kan je, onder de spoorwegbrug door, richting de Meerspoort.  Deze 

doorgang is slechts 12u per week open voor gemotoriseerd verkeer: 

Maandag, dinsdag en vrijdag van 15u45 tot 17u00, woensdag van 12u00 tot 13u00 en donderdag van 07u00 

tot 13u00 en van 15u45 tot 17u00. 

Vragen 

1. Wordt dit gecontroleerd?  Hoeveel overtredingen werden hier al geverbaliseerd?   



197 

 

 

2. Waarom is de doorgang beperkt tot 12u per week?  

3. Waarom mag je voorbij de brug 50km/u rijden (en ervoor 30km/u)? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Lieven Cnudde. 

 

1.3.  Vraag 3: Kloostertuin. 

Langsheen de Neringstraat, tussen het Sint-Bernarduscollege en het AZ Oudenaarde wordt momenteel de 

kloostertuin volledig heraangelegd.  Deze tuin was vroeger publiek toegankelijk. 

Vragen 

1. Is het stadsbestuur betrokken bij deze heraanleg?  Zal deze tuin in de toekomst opnieuw publiek 

toegankelijk zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1.  Vraag 1: Verkeersleefbaarheid Bevere. 

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018 werden een aantal maatregelen vooropgesteld die 

moeten bijdragen aan een verbeterde verkeersleefbaarheid in centrum Bevere.  

In de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 september 2018 lezen we dat akkoord 

gegaan wordt met de korte termijn maatregelen, maar dat de zone 30 en de fietssuggestiestrook uitgesteld 

worden. 

Ter hoogte van de KBO-school werd deze zomer niettemin een fietssuggestiestrook ingetekend tussen de 

Deinzestraat en Den Osse. 

Vragen 

1. Met welke concrete maatregelen op korte termijn werd precies akkoord gegaan? 

2. Hoe zit het met de fietssuggestiestrook in de Kortrijkstraat?  Zal die terug verdwijnen? 

3. Waarom werd gekozen voor een fietssuggestiestrook in het eerste deel van de Kortrijkstraat en een 

volwaardig fietspad in het tweede deel (voorbij de N60-brug)? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.2.  Vraag 2: Glasbollen Doornikse Heerweg. 

De glasbolsite in de Doornikse Heerweg (tussen de Deinzestraat en de Wortegemstraat) zorgt voor veel 

hinder en overlast. Op voorstel van een burger werd een alternatieve locatie gevonden: in de Pruimelstraat, 

recht tegenover Hubo. Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord met een verplaatsing (CBS 

11.12.2017). Ook Fost Plus en KRB (Kempisch Recyclagebedrijf) zijn akkoord met de verplaatsing. De 

nieuwe site moet nu enkel nog voorzien worden van een betonnen sokkel. IVLA heeft het stadsbestuur 

toelating gegeven om deze werken zelf uit te voeren. De bal ligt dus in het kamp van het stadsbestuur. 

Vraag 

1. Wanneer worden deze werken uitgevoerd en kunnen de glasbollen effectief verplaatst worden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

2.3.  Vraag 3: Extra financiële ondersteuning voor de verwijdering van asbestcement. 

De Vlaamse Regering heeft negen miljoen euro uit het begrotingsoverschot gereserveerd voor een 

versnelde asbestafbouw.  De OVAM stuurde een brief aan alle gemeenten: de lokale besturen moesten voor 

1 oktober 2018 een asbestovereenkomst sluiten met de Vlaamse Regering als ze een beroep willen doen op 

de extra centen. De steun wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte van 

de gemeente en heeft een minimum van 20.000 euro.  De aanvraag kon ook uitgaan van een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband waar de gemeente vennoot is.  

Een lokaal bestuur kan deze financiering ook gebruiken voor het niet-subsidieerbaar saldo bij de projecten 

uit het subsidiebesluit, zoals de inzameling van asbestcement aan huis. 

Vraag 

1. Werd ingegaan op het aanbod van de OVAM? 

2. Zo niet, waarom niet?  Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om te komen tot een versnelde 

verwijdering van asbestcement op haar grondgebied? 
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De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

2.4.  Vraag 4: Kledingcontainers. 

Via IVLA is geregeld dat de ophaling van textiel via kledingcontainers, in het werkingsgebied van IVLA, 

alleen toegestaan is aan het Vlaams Inzamelcentrum Textiel (VICT).  Daarvoor werd een overeenkomst 

gesloten.  Kledingcontainers van andere organisaties zijn in principe niet toegestaan.  Toch staan op 

bepaalde locaties (vb. Sompelplein, Sint-Annastraat) kledingcontainers die sterk lijken op die van VICT 

maar waarop een andere organisatie vermeld staat (‘Wereldhulp’). 

Vragen 

1. Is dit effectief een andere organisatie of zijn deze kledingcontainers eigendom van VICT? 

2. Indien het gaat om een andere organisatie: heeft deze organisatie eveneens een overeenkomst met IVLA 

of zijn deze kledingcontainers illegaal geplaatst? 

3. Geldt de overeenkomst die Ivla gesloten heeft met VICT enkel op openbaar domein of ook op privaat 

domein? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

3.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1.  Vraag 1: Voorbije feesten in de stad. 

We kenden een hele mooie zomer en onze stad bruiste. Dankzij honderden vrijwilligers konden inwoners 

van Oudenaarde genieten talloze feesten en kermissen. Het verenigingsleven leeft. Het verdient dan ook 

alle ondersteuning van het stadsbestuur.  

Enkele vragen :  

- Zowel tijdens de kermis in Eine als bij de feesten in Ename waren buurtbewoners verbolgen over het 

feit dat zij zelf hun auto moesten verplaatsen omwille van een parkeerverbod, maar dat er dan wel werd 

geparkeerd door bezoekers. Hoe wordt dit gecontroleerd, aangepakt, en in de toekomst vermeden?  

- Er stond geen (mobiele) fietsenstalling op Noxx, feest t'Ename, Bizonrock…Nochtans komen heel wat 

bezoekers met de fiets naar die feesten. Voetpaden stonden vol fietsen, Heras hekkens, paaltjes,.. overal 

stonden fietsen vastgemaakt. In die mate zelfs dat men vragen kan stellen over de veiligheid. Kan er in 

het vervolg, zoals bij veel festivals en feesten in andere steden, een beveiligde fietsstalling worden 

ingericht bij dergelijke grote evenementen?  

- Op de gemeenteraad van juni beloofde Schepen van milieu Mathieu De Cock om tegen september te 

zullen onderzoeken of er geen systeem van uitleenbare herbruikbare bekers kan uitgewerkt worden in 

Oudenaarde. Wat is de stand van zaken van dat onderzoek? 

De vraag wordt beantwoord door de schepenen John Adam, Lieven Cnudde en Mathieu De Cock. 

 

3.2.  Vraag 2: Masterplan Oudenaarde Linkeroever. 

- Einde juni 2018 zou de woonbehoeftestudie en een nieuwe studie van beschikbare bedrijventerreinen 

en de nood aan nieuwe terreinen klaar zijn. Zijn die studies ondertussen klaar? Wanneer krijgen we 

deze updates te zien en worden ze besproken? Wat zijn de conclusies? 

- Voor het dempen van de vijver op de site Santens werd in 2015 door zowel de stad als de provincie een 

vergunning toegekend. Nochtans hadden onder meer ANB en de eigen administraties negatief 

geadviseerd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde deze vergunning. Toch verleende de 

Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen  op 28 juni 2018 alsnog een vergunning om 

de vijver te dempen. Eerder dit jaar vonden participatiemomenten rond het Masterplan Oudenaarde 

Linkerover plaats. Daar was zowat iedereen het erover eens dat de vijver op de site Santens moest 

behouden worden. Ook de provinciale diensten gaven opnieuw een negatief advies over het dempen 

van de vijver. Werd de stad naar een nieuw advies gevraagd? Indien ja wat was haar antwoord hierop? 

Indien niet, waarom is de stad niet tussengekomen om haar advies van gunstig naar ongunstig te 

wijzigen gelet op de resultaten van het inspraakmoment? 

- In de notulen van het schepencollege van 27/8/2018 lezen we dat "goedkeuring wordt verleend aan de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de provincie Oost-Vlaanderen met 

betrekking tot het verlengen van het Masterplan voor Oudenaarde Linkeroever.". Hoe zal het verdere 

plannings- en participatieproject verlopen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 
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4.  Raadslid Steven Bettens 

4.1.  Vraag 1: Mobiliteit in Eine. 

Op 23 augustus vond in een school in Eine een druk bijgewoond infomoment rond de mobiliteit in enkel 

straten van de gemeente plaats. Deelnemers aan dit infomoment konden schriftelijk suggesties doorgeven. 

Om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen zouden tellussen gelegd worden. 

Vragen: 

- Welke algemene conclusies kunnen getrokken worden uit de suggesties die de stad naar aanleiding 

van dit infomoment ontving? 

- Wanneer worden de tellussen gelegd? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.2.  Vraag en voorstel 2: Verkeersleefbaarheid in Melden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen klaar om de Berchemweg ter hoogte van het kruispunt 

met de Meldenstraat herin te richten.  Hoewel de bevoegde schepen op een vraag van Groen tijdens de 

gemeenteraad van 23 april 2018 heel duidelijk antwoordde dat aanpassingen aan die plannen nog mogelijk 

zijn, ontving een bewoner uit Melden einde juli de bevestiging dat de werken zullen worden uitgevoerd 

zoals oorspronkelijk gepland.  

 “We zullen er voor zorgen dat de 50 km/u en de zebrapaden terug bespreekbaar gemaakt worden. Er wordt 

dus door AWV een nieuw voorstel uitgewerkt met een tijdige communicatie naar ons en naar de bewoners. 

Met wat nu voorligt kunnen we ons ook niet helemaal in vinden,” had de schepen tijdens de gemeenteraad 

van april nochtans gezegd. 

Het voorliggende plan is niet realistisch. De eventuele bouw van perrons voor buspassagiers verhindert de 

toegang tot een toegang die als garage kan dienstdoen en een stuk bouwgrond. 

Vraag:   

- Zal het stadsbestuur nog communiceren met de bewoners en het voorliggende plan bespreken?  

- Zal het stadsbestuur AWV vragen de plannen sowieso te hertekenen (de perrons die de toegang 

verhinderen is al een voldoende reden)? 

- Waarom wordt het verkeer vanuit Kerkhove via de N8 naar Oudenaarde gestuurd en niet via de N453? 

Voorstel: 

- De maximumsnelheid op de N8 wordt in de bebouwde kern van Melden verlaagd tot 50 km/u. 

- Het stadsbestuur maakt het behoud van het zebrapad niet enkel terug bespreekbaar maar pleit voor het 

onvoorwaardelijke behoud ervan. 

- Het stadsbestuur bepleit het behoud van de flitspalen, ook na invoering van de trajectcontrole. 

- Het stadsbestuur breidt de bebouwde kom, aangeduid met de verkeersborden F1a of F1b, van Melden 

uit. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.3.  Vraag en voorstel 3: Markt. 

Op 25 september was het exact tien maanden dat de vernieuwde markt feestelijk werd geopend. We moeten 

vaststellen dat bijna een jaar na de opening een en ander nog niet functioneert zoals het hoort. 

Vragen 

- Als antwoord op mijn vraag tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2018 antwoordde de bevoegde 

schepen dat de werking van de sensoren van de 30 minuten-parkeerplaatsen vanaf 1 februari 

operationeel zou zijn. Vanaf welke datum wanneer werken deze sensoren (dus in combinatie met de 

noodzakelijke handtoestellen) zoals het hoort?  

- Heeft de stad deze ‘Shop & go’- parkeerplaatsen al geëvalueerd?  

- Overweegt de stad dergelijke parkeerplaatsen ook in te voeren in de winkelstraten en op de manier een 

betere circulatie en parkeerplaats voor de winkels te garanderen? 

- Bussen van de Lijn mogen richting station nog steeds niet over de markt rijden. De Lijn ontvangt 

klachten van reizigers die hun trein missen omdat de bus nog steeds via de Smallendam moet omrijden 

en hierdoor kostbare minuten verliest.  Wanneer zal de ANPR-camera er zijn? 

De uitbreiding van randparkings was een voorwaarde om parkeerplaatsen op de markt te laten verdwijnen. 
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Voorstel: 

- De gemeenteraad beslist om deze randparkings voldoende en beter waar nodig, aan te duiden. 

- De gemeenteraad beslist om op de verschillende invalswegen tot het stadscentrum aan de hand van 

digitale borden duidelijk te maken hoeveel parkeerplaatsen op de grotere parkings (Ham, Bekstraat, 

Woeker, Tacambaro en dergelijke meer) beschikbaar zijn.  

Tijdens de gemeenteraad van 23 april 2018 werd een proefopstelling goedgekeurd waarbij verkeer langs de 

Voorburg terug mogelijk werd. Deze proefopstelling kwam er mee op vraag van handelaars.  

Voorstel: de gemeenteraad beslist om tussen het sluitings- en openingsuur van de winkels in het centrum 

gemotoriseerd verkeer via de Voorburg niet langer toe te laten.  

Op de markt bevinden zich momenteel 4 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het Vademecum 

Duurzaam Parkeerbeleid van de Vlaamse Overheid bepaalt de dimensionering van dergelijke 

parkeerplaatsen.  De parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de markt zijn onvoldoende breed 

of missen tussenruimte om bv rolstoelgebruikers comfortabel in en uit te kunnen laten stappen. 

Voorstel: de gemeenteraad beslist de parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan te passen zoals 

bepaald in het Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. 

Vraag en voorstel worden gezamenlijk behandeld met vraag 5.3 van raadslid Dagmar Beernaert en worden 

beantwoord door de schepenen Lieven Cnudde, Peter Dossche en Guy Hove. 

 

5.  Raadslid Dagmar Beernaert 

5.1.  Vraag en voorstel 1: Toegankelijkheid bushaltes. 

Van de 207 Oudenaardse bushaltes zijn er slechts 6 (of 3%) waar mensen met een motorische beperking 

alleen de bus kunnen nemen, aan nog 13 andere bushaltes kunnen ze de bus nemen mits assistentie en aan 

slechts 4 bushaltes zijn hulpmiddelen voorzien voor mensen met een visuele beperking, zoals een ribbellijn 

en rubbertegels. Oudenaarde scoort daarbij overigens veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde waar 1 op 

10 bushaltes zonder hulp toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking, 1 op 4 met 

assistentie en waar 4,7% van de haltes aangepast werd voor mensen met een visuele beperking. 

133 bushaltes (of 64%) bevinden zich langs gemeentewegen, de 74 andere haltes (of 36%) bevinden zich 

langs een gewestweg. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Waarom wordt bij het heraanleggen van wegen en haltes geen rekening gehouden met de 

toegankelijkheid van de bushaltes (vb. heraanleg markt)? 

2. Is het stadsbestuur bereid om samen te zitten met De Lijn om de toegankelijkheid van de bushaltes te 

evalueren en een plan op te maken om de toegankelijkheid te verbeteren? 

Daarbij volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde maakt samen met De Lijn op korte termijn een plan op om systematisch de bushaltes 

in Oudenaarde toegankelijker te maken. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door de schepenen Lieven Cnudde en Guy Hove en burgemeester 

Marnic De Meulemeester. 

 

5.2.  Voorstel 2: Aanpak joyriders. 

De laatste weken en maanden ontvangen we steeds meer verhalen en meldingen van joyriding en 

straatracen. Autobestuurders nemen het tegen elkaar op en scheuren door de met gierende banden door de 

straten. Dit roekeloze gedrag zorgt voor een onveiligheidsgevoel in sommige buurten (meldingen oa. uit de 

Bergstraat, centrum Eine, Prins Leopoldstraat, N60, …). 

Daarom volgend voorstel: 

Het stadsbestuur dringt er bij politiezone Vlaamse Ardennen op aan om actief werk te maken van de 

aanpak van joyriding en werkt samen met de politie een sensibiliseringscampagne uit om roekeloos 

rijgedrag tegen te gaan. 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

5.3.  Vraag 3: Nummerplaatherkenning Markt. 
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Bij de heraanleg van de markt werd een systeem van nummerplaatherkenning voorzien om bepaalde 

voertuigen  (oa. openbaar vervoer, politie- en ambulancediensten) door de knip van de ene zijde naar de 

andere zijde te laten rijden. Tot op vandaag, bijna een jaar na de officiële opening van het nieuwe 

marktplein, is dit systeem nog niet in voege. Hierdoor moeten oa. bussen van De Lijn dagelijks omrijden 

met extra kosten, langere busritten en extra verkeersdruk aan de ophaalbrug tot gevolg. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?  

2. Vanwaar de vertraging? 

3. Wanneer zal het systeem operationeel zijn? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag en voorstel 4.3 van raadslid Steven Bettens. 

 

5.4.  Vraag en voorstel 4: Uitbreiding 1 euro-maaltijd OK-pas. 

Bijna 4.700 leerlingen trokken begin september in Oudenaarde opnieuw voor een schooljaartje naar de 

secundaire school. Kinderen met een OK-pas kunnen in de lagere school aan één euro een warme maaltijd 

eten, maar vanaf de middelbare school geldt dat voordeeltarief niet. En dat is een serieuze meerkost voor 

gezinnen met een OK-pas. Sp.a stelt daarom voor om het systeem van één euro maaltijden uit te breiden 

naar de secundaire school, we zijn ervan overtuigd dat elk kind recht heeft op een gezonde, warme maaltijd 

op school. 

Daarom volgende vragen: 

1. Hoeveel één euro maaltijden worden vandaag in de lagere scholen voorzien voor kinderen met een OK-

pas?  

2. Hoeveel kinderen met een OK-pas lopen school in de Oudenaardse secundaire scholen? 

3. Overweegt het stadsbestuur een uitbreiding van de één euro maaltijden voor kinderen met een OK-pas 

in de secundaire scholen? 

Daarbij volgend voorstel: 

Het stadsbestuur bekijkt de mogelijkheid om het systeem van één euro maaltijden uit te breiden naar 

kinderen met een OK-pas in de secundaire scholen. 

De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u00. 

 

Goedgekeurd in zitting van 5 november 2018. 

 

Algemeen directeur,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


