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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 17 DECEMBER 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, Franka Bogaert, 

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

Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Luc Lammens, Bruno Van Waeyenberghe, 

Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Dagmar Beernaert, 

David Vanden Bossche, Steven Aelvoet: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman: raadsleden; 

Mathieu Mas: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 14.  

 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Rapportering prioritaire doelstellingen 2012-2018. Kennisgeving. 

De gemeenteraad neemt eenparig kennis. 

 

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

2018. 

De gemeenteraad 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van 

afvalstoffen Vlaamse Ardennen; 

Gelet op de brief van 8 november 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van 

afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering op donderdag 20 december 2018 met volgende agenda: 

1. Beleidsplan 2019. 

2. Begroting 2019. 

3. Varia 

Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 

gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: met 21 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de punten vermeld op de agenda met bijhorende stukken 

waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op de buitengewone algemene 

vergadering van I.Vl.A. op donderdag 20 december 2018. 

Artikel 2. De Heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700 

Oudenaarde werd tot het einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad 

om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A. 

Artikel 3. De Heer Lieven Cnudde, schepen, wonende Heurnestraat 161 te 9700 Oudenaarde werd tot het 

einde van de legislatuur 2013-2018 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om 

deel te nemen aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A. 

Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

I.Vl.A. op donderdag 20 december 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 
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Artikel 5.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en geeft er ook kennis van aan de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van 

afvalstoffen Vlaamse Ardennen, Meersbloem Melden 46A in 9700 Oudenaarde. 

Stemden voor: 21: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Hilde De Smet en Bruno Van 

Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 7: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: 

Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

3.  Toekennen titel van ereburger aan dr. Piet Noë. 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt bijzonder verdienstelijke personen de titel van 

Ereburger te verlenen; 

Overwegende dat de kandidaatstelling van dr. Piet Noë werd voorgedragen; 

Overwegende de motivatie voor het Ereburgerschap als bijlage en de informatie op 

www.rceyehospital.com met duiding van de inzet van dr. Piet Noë; 

Besluit:  eenparig 

Enig artikel. Aan dr. Piet Noë wordt de titel van ereburger van de stad Oudenaarde verleend. 

 

TOERISME 

4.  Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

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

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor 

Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 

Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de 

gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de 

omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe 

gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 

opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve 

sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen 

voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een 

terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 

houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

http://www.rceyehospital.com/
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Overwegende dat op zondag 7 april 2019 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en 

“Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 

meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden 

georganiseerd; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel 

toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de 

reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op 

dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de 

nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de 

bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de 

toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg 

en de bestuurlijke overheid; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de 

dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: Keurt onderstaande politieverordening t.g.v. de Ronde van Vlaanderen 2019 goed: 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 

Artikel 1 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 

doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor 

Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op 

zondag 7 april 2019 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar 

de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2019 bij 

de burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar 

hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon 

die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze 

publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 

5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld. 

6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….). 

7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.Artikel 2 

Ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de 

vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. In de vergunning wordt duidelijk gesteld 

onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 

vergunning werd verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de 

commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Artikel 3 

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning 

werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. 
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Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief 

ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 

Artikel 4 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 

doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor 

Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, 

hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging 

wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 

2019 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de 

gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

Artikel 5 

De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de 

organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te 

maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren 

sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …  

Artikel 6 

De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 

voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor 

de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid). 

III. Veiligheidszones 

Artikel 7 

De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op 

bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten 

einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 

noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van 

risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I 

en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 

Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient 

eveneens ten laatste op 1 februari 2019 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit 

plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie 

van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de 

organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak 

met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele 

veiligheidszone. 

Artikel 8 

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen 

van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

IV. Algemene bepalingen 

Artikel 9 : Normatief kader 

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester 

de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen (bijlage): 

 Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Gemeenteraad dd.29/06/2015; 

 Politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen. Gemeenteraad dd. 26/10/2009 

 Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 

Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, 

aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 

fotovoltaïsche zonne-energiesysteem. Gemeenteraad 26/03/2012; 

 Advies FOD Volksgezondheid (tool prima plan) 
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 Politieverordening betreffende het uitbaten van verbruikersterrassen op het openbaar domein. 

Gemeenteraad dd. 20.02.2017; 

 De regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen 

zoals opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht is vanaf 1/01/2013. 

Artikel 10 : Sancties 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een 

administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van 

artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de 

aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige 

maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 

De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan 

worden opgezocht.  

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare 

orde een randactiviteit verbieden.  

Artikel 11 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

5.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende afschaffing 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Désiré Waelkensstraat, Georges 

Lobertstraat en Sint-Salvatorstraat. 

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: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 22 januari 2001 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Désiré Waelkensstraat 38). 

Artikel 2:  Artikel 14 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 01 juni 2015 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Georges Lobertstraat  80). 

Artikel 3:  Artikel 7 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29 juni 2015 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Sint-Salvatorstraat 2). 

Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

6.  Ontmoetingscentrum Heurne : HVAC sanitair en elektriciteit - bestek nr. 5903. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 houdende goedkeuring van het bestek en 

raming voor de opdracht “Ontmoetingscentrum Heurne – verbouwing aanpalende woning; 

Overwegende dat ook de technieken voor HVAC, sanitair en elektriciteit dienen voorzien; dat in het 

kader van deze opdracht een bestek met nr. 5903 werd opgesteld; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (HVAC – sanitair), raming: 135.475,00 EUR (exclusief BTW) of 163.924,75 EUR (inclusief 

BTW); 

* Perceel 2 (elektriciteit), raming: 39.333,50 EUR (exclusief BTW) of 47.593,54 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 174.808,50 EUR (exclusief 

BTW) of 211.518,29 EUR (inclusief BTW); 

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

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 

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

budgetcode GBB-I-BIA 0710-00 2210007; 

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

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

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (de 

geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet); 

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 het bestek met nr. 5903 en de raming voor de opdracht 

“Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit”. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 174.808,50 EUR (exclusief BTW) of 211.518,29 EUR 

(inclusief BTW). 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 

GBB-I-BIA 0710-00 2210007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs. 

 

7.  Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster - bestek 

D58842018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

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

verkoopovereenkomst tussen de vzw Dekanale Werken en de stad Oudenaarde voor de aankoop van de 

tuin met kloostermuur van het Zwartzusterklooster; 

Overwegende dat het de bedoeling is om deze historische tuin open te stellen voor het publiek en dat het 

derhalve aangewezen is om de tuin heraan te leggen; dat voor de opmaak van een ontwerp best een 

landschapsbureau wordt ingeschakeld; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische 

tuin Zwartzusterklooster” een bestek met nr. D58842018 werd opgesteld; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36.600 EUR (exclusief BTW) of 

44.286 EUR (inclusief BTW); 

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

zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019 en 2020, 

op budgetcode GBB-I-BIA 0680-00 2140007; 

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); 

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. D58842018 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster”. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 36.600 EUR (exclusief BTW) of 44.286 EUR (inclusief 

BTW). 

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

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 en 2020, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0680-00 2140007 

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. 

 

8.  Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 26/11/2018 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de 

kerkfabriek dd° 09/11/2018 houdende toewijs. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de bestaande verwarmingsinstallatie op mazout in de Sint-Amanduskerk te Heurne 

dateert van de jaren 1950-1960 en niet meer voldoet aan de huidige normen en eisen inzake veiligheid en 

energieverbruik; dat de overgedimensioneerde ketelbrander reeds buiten gebruik is ingevolge kortsluiting; 

Overwegende dat het aangewezen is de bestaande installatie te vervangen door een gasgestookte  

installatie met een vermogen ca 100 kWh; 

Gelet de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne  dd° 09 november 2018 houdende toewijs 

van de werken aan VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 15.244,69 EUR excl btw of 

18.446,08 incl btw ( korting 2 % inbegrepen);  

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018 houdende 

gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne  dd° 09 november 2018 

houdende toewijs van de werken aan VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 15.244,69 

EUR excl btw of 18.446,08 incl btw ( korting 2 % inbegrepen); 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus  Heurne niet over de nodige middelen beschikt zodanig 

dat de stad de investering volledig dient te dragen; 

Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zijn op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790/00-

6640000; 

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

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1 : Met betrekking tot “Sint-Amanduskerk te Heurne – vervangen van de verwarmingsinstallatie” 

wordt  de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018 houdende 

gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne dd° 09 november 2018 
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houdende toewijs aan de firma VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 15.244,69 EUR 

excl btw of 18.446,08 incl btw ( korting 2 % inbegrepen) bekrachtigd. 

Artikel 2: De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018 op jaarbudgetrekening GBB-

I-BIA 0790/00-6640000. 

Artikel 3:  Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst ieder wijziging 

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs. 

 

9.  Sint-Martinuskerk te Welden. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 26/11/2018 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de 

kerkfabriek dd° 04/11/2018 houdende toewijs. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de bestaande verwarmingsinstallatie op mazout in de Sint-Martinuskerk te Welden 

dateert van de jaren 1950-1960 en niet meer voldoet aan de huidige normen en eisen inzake veiligheid en 

energieverbruik; dat de overgedimensioneerde ketel-brander reeds een paar jaar buiten dienst is gesteld 

om reden van negatief verslag van de onderhoudsfirma; 

Overwegende dat het aangewezen is de bestaande installatie te vervangen door een gasgestookte 

installatie met een vermogen ca 100 kWh; 

Gelet de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden  dd° 09 november 2018 houdende toewijs 

van de werken aan VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 14.839,26 EUR excl btw of 

17.955,51 incl btw ( korting 2 % inbegrepen); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018  houdende 

gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 09 november 2018 

houdende toewijs aan de firma VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 14.839,26 EUR 

excl btw of 17.955,51 incl btw ( korting 2 % inbegrepen); 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Welden niet over de nodige middelen beschikt zodanig 

dat de stad de investering volledig dient te dragen; 

Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zijn op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790/00-

6640000; 

Gelet op het visum van de financieel directeur  dd° 19 november 2018 met nr 2018/11-127;      

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

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1 : Met betrekking tot “Sint-Martinuskerk te Welden – vervangen van de verwarmingsinstallatie” 

wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018 houdende 

gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 09 november 2018 

houdende toewijs aan de firma VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 14.839,26 EUR 

excl btw of 17.955,51 incl btw ( korting 2 % inbegrepen) bekrachtigd. 

Artikel 2 :  De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget 2018 op jaarbudgetrekening 

GBB-I-BIA 0790/00-6640000. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde toewijs. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN 

10.  Erediensten. Budgetwijziging boekjaar 2018 van verschillende kerkfabrieken (3) 

De Gemeenteraad,  

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

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

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

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 25 september 2017 houdende goedkeuring van de 

budgetten 2018 van de verschillende kerkfabrieken; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 5 november 2018 houdende goedkeuring van de 

budgetwijzigingen 2018 van verschillende kerkfabrieken, waaronder Sint-Vedastus Nederename en Sint-

Martinus Welden; 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging 

boekjaar 2018 : 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 6 september 2018, ingediend bij de stad 

via Religiopoint dd. 9 november 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 september 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 9 november 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 25 september 2018, ingediend 

bij de stad via Religiopoint dd. 9 november 2018; 

Overwegende dat het representatief orgaan op 8 november 2018 gunstig advies heeft gegeven aan alle 

hierboven genoemde budgetwijzigingen, boekjaar 2018; 

Gelet op het overleg met het Centraal Kerkbestuur dd. 3 september 2018; 

Overwegende dat de exploitatietoelagen opgenomen in de hierboven opgenomen budgetwijzigingen, 

boekjaar 2018 niet wijzigen en aldus binnen de grenzen blijven van de bedragen opgenomen in het 

meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken; 

Overwegende dat er in de budgetwijzigingen, boekjaar 2018 volgende  investeringstoelagen worden 

opgenomen : 

- Kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) neemt een bijkomende investeringstoelage 

op ten bedrage van 19.409,00 euro voor dringende herstelling van de verwarmingsinstallatie en 

dichtingswerken in de kelder 

- Kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) voorziet een investeringstoelage van 18.150,00 

euro voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie 

- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) neemt een bijkomende 

investeringstoelage op van 103.967,38 euro :  

 56.230,28 euro reeds ontvangen toelage in het dossier elektriciteit 

 10.874,27 euro (ereloon onderzoeksdossier Kerselare) en 4.752,98 euro (stadsaandeel in labo-

kosten onderzoeksdossier Kerselare) 

 Herstelling torenspits : 9.261,95 euro 

 Raming eindafrekening dossier sacristie, elektriciteit en HVAC : 22.847,90 euro; 

Overwegende dat de investeringstoelage opgenomen in de budgetwijziging boekjaar 2018 van de 

kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) en Onze-

Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het 

meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit:  met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van : 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 6 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 september 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 25 september 2018 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2018. 

Artikel 2: De bijkomende investeringstoelagen zijn voorzien in het budget 2018 van de stad onder 

jaarbudgetrekening 0790-00/6640000 : 

- Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) : 19.409,00 euro  

- Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) : 18.150,00 euro 

- Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) : 103.967,38 euro (waarvan reeds 56.230,28 

euro werd uitbetaald aan de kerkfabriek). 

Artikel 3: Een globaal overzicht van de toelagen over 2018 is opgenomen in de lijst in bijlage. 

Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2018 van voornoemde 

kerkfabrieken. 

Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 



252 

 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

Stemden voor: 26: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, 

Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde 

De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

11.  Erediensten. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 

De Gemeenteraad,  

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

werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 13 tot en met 15; 

Overwegende dat de kerkfabrieken Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Sint-Martinus Oudenaarde 

(Welden) en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) een gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 

hebben ingediend; 

Gelet op de beslissingen van de kerkraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019 : 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 6 september 2018, ingediend bij de stad 

via Religiopoint dd. 9 november 2018  

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 september 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 9 november 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) )dd. 25 september 2018, ingediend 

via Religiopoint dd. 9 november 2018; 

Overwegende dat het representatief orgaan op 8 november 2018 gunstig advies heeft gegeven aan alle 

hierboven genoemde gewijzigde meerjarenplannen 2014-2019; 

Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-

2019 van de kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de dag 

na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van een 

termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Vedastus 

Oudenaarde (Nederename) in het jaar 2018 de bijkomende investeringstoelage (19.409,00 euro) noteert 

voor de dringende herstellingswerken in de kelder en herstelling van de verwarmingsinstallatie; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus 

Oudenaarde (Welden) de investeringstoelage ten bedrage van 18.150,00 euro opneemt in 2018 voor het 

vernieuwen van de verwarmingsinstallatie; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Geboorte Oudenaarde (Pamele) voor 2018 een bijkomende investeringstoelage opneemt van 103.967,38 

euro : 

 56.230,28 euro reeds ontvangen toelage in het dossier elektriciteit  

 10.874,27 euro (ereloon onderzoeksdossier Kerselare) en 4.752,98 euro (stadsaandeel in labo-

kosten onderzoeksdossier Kerselare) 

 Herstelling torenspits 9.261,95 euro 

 Raming eindafrekening dossier sacristie, elektriciteit en HVAC : 22.847,90 euro; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Geboorte Oudenaarde (Pamele) voor 2018 een verhoging van de exploitatietoelage voorziet (van 

35.400,00 euro naar 54.000,00 euro); 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de gewijzigde 

meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden; 

Gelet op het overleg met het Centraal Kerkbestuur dd. 3 september 2018; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 17 september 2018; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 
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Besluit:  met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van : 

- Kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 6 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 september 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 25 september 2018 

houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 volgens lijsten in bijlage.  

Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde 

kerkfabrieken. 

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

- het Centraal Kerkbestuur 

- voornoemde kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

Stemden voor: 26: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, 

Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde 

De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

12.  Erediensten. Budget 2019 van verschillende kerkfabrieken (2) 

De Gemeenteraad,  

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

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

Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zicht dient uit te spreken over het budget 

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

gemeenteoverheid; 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van het budget 2019 : 

- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 2 oktober 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 2 juli 2018; 

Overwegende dat hierboven genoemde budgetten op 9 november 2018 bij de stad werden ingediend via 

Religiopoint; 

Overwegende dat het representatief orgaan op 8 november 2018 gunstig advies heeft gegeven aan 

hierboven genoemde budgetten 2019; 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde nog geen ministeriële beslissing tot 

samenvoeging van de parochie genomen is en dat hierdoor de kerkfabriek nog een budget 2019 diende op 

te maken; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde geen toelagen zijn 

opgenomen en aldus geen invloed heeft op het budget 2019 van de stad; 

Overwegende dat de exploitatietoelage, opgenomen in het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) binnen de grenzen blijft van de totale toegekende enveloppe van 

315.000,00 euro zoals opgenomen in de afsprakennota en in het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 5 november 2018 houdende vaststelling van de budgetten 

2019 van de overige kerkfabrieken; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde 

(Pamele) geen investeringen zijn voorzien; 

Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 3 september 2018; 

Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17 september 2018; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  

Besluit:  met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van : 

- kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 2 oktober 2018 

- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 2 juli 2018 
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houdende goedkeuring van het budget 2019. 

Artikel 2: De exploitatietoelage ten bedrage van 54.000,00 euro voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Geboorte Oudenaarde (Pamele) zal worden opgenomen in het budget 2019 van de stad onder 

jaarbudgetrekening 0790-00/6494000.  

Artikel 3: Een overzicht van de exploitatie- en investeringstoelagen zoals opgenomen in de budgetten 

2019 van de verschillende kerkfabrieken worden opgenomen in het budget 2019 van de stad volgens lijst 

in bijlage. 

Artikel 4: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2019 van voornoemde kerkfabrieken. 

Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

Stemden voor: 26: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, 

Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde 

De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

13.  Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budgetwijziging 

boekjaar 2018 

De Gemeenteraad,  

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, inzonderheid artikel 17 tot en met artikel 21; 

Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 18 december 2017 waarbij het aandeel van de stad 

Oudenaarde in de exploitatietoelage 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) 

werd vastgesteld; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 25 oktober 2018 houdende 

akteneming van de budgetwijziging 2018 van o.a. de kerkfabriek van Sint-Amandus Wortegem-Petegem 

(Ooike); 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) de exploitatietoelage 

verhoogd van 2.594,83 euro naar 11.824,83 euro en dat deze valt binnen de bedragen opgenomen in het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat in de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem 

(Ooike) een investeringstoelage wordt opgenomen van 16.000,00 euro voor het plaatsen van genormeerde 

ladderhaken aan de kerk; 

Overwegende dat deze investeringstoelage een verschuiving betreft van het budget 2017 naar 2018;  

Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 

kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike): 

Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 

aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek; 

Overwegende dat het aandeel van de stad in de bijkomende exploitatietoelage 2018 vastgesteld wordt op 

9.230,00 euro x 17,65 % of 1.629,09 euro:  

Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde in de investeringstoelage vastgesteld wordt op 

16.000,00 euro x 17,65 % of 2.824,00 euro; 
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Overwegende dat de nodige kredieten zijn opgenomen in het budget 2018 van de stad onder artikel 0790-

00/6494000 (exploitatie) en 0790-00/6640000 (investeringen); 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit:  met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1. Het aandeel van de stad Oudenaarde in de bijkomende exploitatietoelage van de 

budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) wordt vastgesteld 

op 1.629,09 euro. Het aandeel in de investeringstoelage wordt vastgesteld op 2.824,00 euro. 

Artikel 2. Voornoemde stadsaandelen in de exploitatie- en investeringstoelage zijn voorzien in het budget 

2018 van de stad Oudenaarde onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000 (exploitatie) en 0790-

00/6640000 (investeringen). 

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

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de financieel directeur van de stad Oudenaarde. 

Stemden voor: 26: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, 

Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde 

De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

 

14.  Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budget 2019 

De Gemeenteraad,  

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, inzonderheid artikel 17 tot en met artikel 21; 

Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 25 oktober 2018 houdende 

akteneming van het budget 2019 van o.a. de kerkfabriek van Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 

Overwegende dat in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) een 

exploitatietoelage ingeschreven werd van 0,00 euro waar in het meerjarenplan 2014-2019 een bedrag van 

19.611,59 euro was voorzien; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) geen 

investeringstoelage werd opgenomen en ook niet werd voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;. 

Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 

kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike): 

Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 

aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek; 

Overwegende dat de stad Oudenaarde aldus geen aandeel dient te voorzien in de exploitatietoelage van de 

kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  

Besluit:  met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen 

Artikel 1. De stad Oudenaarde neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike). Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem 

(Ooike) heeft geen invloed op het budget 2019 van de stad Oudenaarde. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de financieel directeur van de stad Oudenaarde. 
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Stemden voor: 26: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (7: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Brigitte 

Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, 

Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde 

De Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 2: SP.a (Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN 

15.  OCMW. Budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014 – 2021 en budget 2019.  

Kennisname. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids-en 

beheerscyclus van de gemeenten, OCMW’s en provincies; 

Gelet op de artikels 42, 43 en artikels 248 tot 269 van het Gemeentedecreet;  

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 18 december 2017 betreffende de kennisname van de 

meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020 en van het budget 2018 van het OCMW; 

Gelet op het schrijven van het OCMW waarbij budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-

2021 en het budget 2019 van het OCMW werden overgemaakt aan het College van Burgemeester en 

Schepenen op 30 oktober 2018; 

Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 5 november 2018 met betrekking tot 

budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en het budget 2019 van het OCMW; 

Gelet op de notule van de OCMW-Raad van 19 november 2018 waarbij budgetwijziging 1-2018, 

meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en het budget 2019 vastgesteld werden; 

Overwegende dat de budgetwijziging 1-2018 en het budget 2019 passen binnen bovengenoemde 

meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021; 

Gelet op de ingediende meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 waarbij de gemeentelijke bijdragen over de 

periode 2014-2019 ongewijzigd blijven ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020 van het 

OCMW; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2019 bepaald wordt op 4.918.801,32 

euro; 

Overwegende dat de strategische nota inhoudelijk niet gewijzigd is; 

Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Van voorgelegde budgetwijziging 1-2018 van het OCMW wordt kennis genomen.  

Artikel 2. Van voorgelegde meerjarenplanaanpassing 5 2014-2020 van het OCMW wordt kennis 

genomen. 

Artikel 3. Van voorgelegd budget 2019 van het OCMW wordt kennis genomen.  

Artikel 4. Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en budget 2019 van het OCMW voorzien in een 

gemeentelijke bijdrage van:  

- 2014: 5.086.189,40 euro 

- 2015: 5.240.473,67 euro 

- 2016: 4.788.675,48 euro 

- 2017: 4.626.709,59 euro 

- 2018: 4.594.662,93 euro 

- 2019: 4.918.801,32 euro 

- 2020: 5.443.934,67 euro  (bijdrage 2020 en 2021 definitief te bepalen bij opmaak meerjarenplan 

2020-2025)  

- 2021: 5.443.934,67 euro  

Artikel 5. Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 

 - de Voorzitter van het OCMW 

 - de Financieel directeur  

 

16.  Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.Goedkeuring dotatie 2019. 
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De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meerbepaald 

artikel 67 en 68; 

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 d.d. 20 juli 2018 betreffende de budgetten 2019 en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019; 

Gelet op de beslissingen van de Zoneraad d.d. 26 oktober 2018, waarbij de begroting 2019 van de 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de verdeelsleutel voor het dienstjaar 2019 werden 

goedgekeurd; 

Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2019 van de 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 18,9005 % en 

voor 2019 geraamd wordt op 792.739,57 EUR als werkingstoelage en 236.256,44 EUR als 

investeringstoelage; 

Overwegende dat er in de begroting 2019 van de Hulpverleningszone een bijkomende investeringstoelage 

van de stad ten bedrage van 20.581,16 EUR voorzien is als compensatieregeling ten gevolge van de 

overdracht van roerende goederen door de gemeenten van de Hulpverleningszone; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6494000 

een krediet zal opgenomen worden van 792.739,57 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6640000 

een totaal krediet zal opgenomen worden van 256.837,60 EUR als bijdrage in de investeringen van de 

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2019 

van de Hulpverleningszone en gebaseerd op een verdeelsleutel van 18,9005 %, zijnde een 

werkingstoelage van 792.739,57 EUR en een investeringstoelage van 256.837,60 EUR, wordt 

goedgekeurd en toegekend aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

1. 2. De Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

2. De zonechef van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 

3. De financieel directeur van de stad Oudenaarde 

 

17.  Politiezone Vlaamse Ardennen.Goedkeuring dotatie 2019. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, gewijzigd door 

het koninklijk besluit van 5 augustus 2006; 

Gelet op de omzendbrief BA 2013/4 d.d. 22 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken 

betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning (2014-2019) en 

budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus, meerbepaald rubriek 4.3.2.; 

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 d.d. 20 juli 2018 betreffende de budgetten 2019 en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019; 

Gelet op het schrijven van de Politiezone Vlaamse Ardennen d.d. 16 november 2018 waarin de 

gemeentelijke werkings- en investeringstoelagen voor 2019 meegedeeld werden, zoals opgenomen in het 

ontwerp van de Politiebegroting 2019; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 3 december 2018 waarbij de gemeentelijke werkings- en 

investeringstoelagen voor 2019 aan de Politiezone Vlaamse Ardennen, zoals vastgelegd in het 

Politiecollege van 16 november 2018, goedgekeurd werden; 

Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2019 van de Politiezone 

Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 62,23 % en voor 2019 geraamd 

wordt op 3.144.816,74 EUR als werkingstoelage en 138.026,14 EUR als investeringstoelage; 

Gelet op de politieraad d.d. 11 december 2018 waarbij de politiebegroting 2019 werd goedgekeurd; 
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Overwegende dat in het budget 2019 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/ 0400-00/6494000 

een krediet zal opgenomen worden van 3.144.816,74 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de 

politiezone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat in het budget 2019 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0400-00/6640000 

een krediet zal opgenomen worden van 138.026,14 EUR als bijdrage in de investeringen van de 

politiezone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op art. 42,43 en 248 t.e.m. 263 van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 

2019 en gebaseerd op een verdeelsleutel van 62,23%, zijnde een werkingstoelage van 3.144.816,74 EUR 

en een investeringstoelage van 138.026,14 EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone 

Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- De Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen - Federale directie politiezaken en wapens, 

Kalandeberg 1, 9000 Gent. 

- De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersstraat 1, 9700 Oudenaarde 

 

18.  Auroraziekenhuis AV.  Budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en 

budget 2019. Kennisname. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 18 december 2017 waarbij van meerjarenplanaanpassing 

4 2014-2020 en van het budget 2018 van het Auroraziekenhuis A.V. werd kennis genomen; 

Gelet op de budgetwijziging 1-2018,  meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en het budget 2019 van het 

Auroraziekenhuis A.V. die op 13 november 2018 aan de stad werden overgemaakt; 

Gelet op het akkoord van het Schepencollege d.d. 5 november 2018 om vanaf 2020 tussen te komen in de 

door het Auroraziekenhuis verschuldigde responsabiliseringsbijdragen en dit voor 184.598,13 euro in 

2020 en 1.243.008,00 euro in 2021; 

Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege d.d. 19 november 2018 betreffende de 

budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en het budget 2019 van het 

Auroraziekenhuis AV;  

Gelet op de beslissing van de Algemene vergadering van het Auroraziekenhuis van 11 december 2018 

houdende vaststelling van budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en het budget 

2019 van het Auroraziekenhuis AV; 

Gelet op de overeenkomst d.d. 26 april 2010, tussen het Auroraziekenhuis AV, het Algemeen Ziekenhuis 

Oudenaarde en Stad Oudenaarde aangaande de beperking van het bedrag ten laste van het stadsbestuur 

inzake de langdurig zieke personeelsleden van Auroraziekenhuis AV; 

Overwegende dat deze overeenkomst voorziet in een indexatie van de tussenkomst van de stad aan het 

Auroraziekenhuis AV; 

Overwegende dat in budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en in het budget 

2019 van het Auroraziekenhuis de geïndexeerde tussenkomsten van de stad aan het Auroraziekenhuis AV 

opgenomen zijn; 

Overwegende dat in meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 van het Auroraziekenhuis de tussenkomsten 

van de stad in de responsabiliseringsbijdragen van het Auroraziekenhuis AV opgenomen zijn; 

Gelet op artikels 148, 150, 218, 254 en 270 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 houdende 

wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor Maatschappelijk 

Welzijn; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. Van voorgelegde budgetwijziging 1-2018, meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 en budget 

2019 van het Auroraziekenhuis AV wordt kennis genomen. 

Artikel 2. Budgetwijziging 1-2018, budget 2019 en meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 van het 

Auroraziekenhuis AV voorzien in een geïndexeerde tussenkomst van de stad ten bedrage van: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

€ 205.100,00 € 179.814,00 € 148.908,00 € 143.233,00 € 110.319,00 € 76.030,00 € 62.041,00 
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Artikel 3. Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 van het Auroraziekenhuis AV voorziet in een 

tussenkomst van de stad in de door het Auroraziekenhuis verschuldigde responsabiliseringsbijdragen ten 

bedrage van 184.598,13 euro in 2020 en 1.243.008,00 euro in 2021. 

 

19.  Meerjarenplanaanpassing 7 2017-2021, budgetwijziging 2-2018, budget 2019. Goedkeuring. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 d.d. 20 juli 2018 betreffende de budgetten 2019 en de éénjarige 

meerjarenplannen 2019, waarin bepaald wordt dat het meerjarenplan minstens drie toekomstige boekjaren 

(2019, 2020 en 2021) dient te bevatten; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, -

velden en -items vastgesteld werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 2014-

2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 15 december 2014, waarbij meerjarenplanaanpassing 1 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015, waarbij meerjarenplanaanpassing 2 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 19 december 2016, waarbij meerjarenplanaanpassing 3 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 juni 2017, waarbij meerjarenplanaanpassing 4 2014-

2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 18 december 2017, waarbij meerjarenplanaanpassing 5 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 25 juni 2018, waarbij meerjarenplanaanpassing 6 2014-

2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 1 oktober 2018, waarbij interne kredietaanpassing nr. 

6/2018 vastgesteld werd; 

Overwegende dat interne kredietaanpassing nr. 6/2018 als referentie gebruikt werd voor de opmaak van 

deze meerjarenplanaanpassing; 

Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 bestaat uit een strategische nota, een financieel 

doelstellingenplan, een staat van het financieel evenwicht, een motivering van de wijzigingen, een update 

van de financiële risico’s en een overzicht van de financiële schulden; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge positief is in 2020 en in 2021; 

Gelet op budgetwijziging 2-2018 en het budget 2019, die binnen meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 

passen; 

Overwegende dat budgetwijziging 2-2018 bestaat uit een doelstellingennota, een financiële nota en een 

motivering van de wijzigingen; 

Overwegende dat het budget 2019 bestaat uit een doelstellingennota, een financiële nota en een 

toelichting; 

Gelet op de kennisname door het Schepencollege d.d. 26 november 2018 van het ontwerp van de 

budgetwijziging 2-2018, meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 en het budget 2019; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 146 §1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten; 

Besluit: met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief :  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

€ 17.203.598,63 € 28.564.036,56 € 32.526.345,80 € 35.913.292,21 € 25.321.805,53 € 15.926.629,21 € 10.454.477,62 € 3.311.576,57 

Artikel 3: De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief :  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

€ 4.231.968,11 € 8.645.914,21 € 7.198.156,28 € 6.990.449,33 € 2.800.095,06 € 4.202.424,42 € 3.600.388,56 € 2.458.361,80 

Artikel 4. Budgetwijziging 2-2018, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 25.321.805,53 

euro en een autofinancieringsmarge van 2.800.095,06 euro wordt vastgesteld. 

Artikel 5. Het budget 2019, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 15.926.629,21 euro en 

een autofinancieringsmarge van 4.202.424,42 euro wordt vastgesteld. 

Stemden voor: 22: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay en Steven Aelvoet) + CD&V (8: Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, 

Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) + Hilde De 

Smet en Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijken) 

Onthielden zich: 7: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: 

Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Dagmar Beernaert en David Vanden Bossche) 

 

20.  Retributie op de gemeentelijke saneringsbijdrage 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de 

drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater. 

De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een 

overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband; 

Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de 

saneringsplicht te voldoen; 

Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het 

door hem geproduceerde afvalwater; 

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 waarbij de retributie op de gemeentelijke 

saneringsbijdrage werd goedgekeurd; 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2016 een nieuwe tariefstructuur van toepassing is die voorziet in de 

invoering van een vast recht per wooneenheid en per watermeter. De grootte hiervan wordt op Vlaams 

niveau vastgelegd en is bindend; 

Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te 

bepalen en er bijgevolg een coëfficiënt dient bepaald te worden bovenop de bovenlokale 

saneringsbijdrage; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 26 november 2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende 

regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2019 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage 

bepaald op : 

- Huishoudelijk : 

Basistarief : 1,1118 

Comforttarief : 1,1118 

- Niet-huishoudelijk : 1,1118 

Voor de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt de coëfficiënt bepaald op : 

- Huishoudelijk : 

Basistarief : 0,6453 

Comforttarief : 0,6453 

- Niet-huishoudelijk : 0,6453. 

De uiteindelijke gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2019 bepaald worden op 

basis van voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse 

Regering. 

Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum 61.700,00 euro (excl. 

BTW) bedragen. 
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Artikel 3: De Gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 wordt opgeheven bij het van kracht worden 

van huidige beslissing. 

Artikel 4: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan  

 de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen 

 Farys. 

 

21.  Retributie voor deelname aan de activiteiten van de jeugddienst. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 januari 2015 waarin de tarieven op het deelnemen aan de 

speelpleinwerking en andere activiteiten van de jeugddienst werden goedgekeurd; 

Overwegende dat er voor de activiteiten en de kampen een samenwerking is ontstaan tussen de jeugd- en 

de sportdienst; 

Overwegende dat het huidige tarief voor niet-inwoners van Oudenaarde het dubbele is van dit voor de 

inwoners; 

Overwegende dat voor de sportkampen het tarief voor niet-inwoners van Oudenaarde een verhoging van 

36 % is ten opzichte van dit voor inwoners; 

Gelet op het feit dat de activiteiten van de jeugddienst ook open staan voor kinderen met een beperking. 

De deelnemers welke niet-inwoner zijn, zijn dikwijls deze kinderen omdat er in de omliggende steden en 

gemeenten weinig aanbod is voor kinderen met een beperking. Deze kinderen komen vaak uit een 

kwetsbaar gezin die het financieel moeilijk heeft en zij kunnen geen beroep doen op de OK-pas; 

Overwegende dat het billijk is dat het verschil in tarief tussen inwoners van de stad Oudenaarde en niet-

inwoners gelijkloopt met de sportkampen; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 3 december 2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende 

regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 94 met betrekking tot de invordering van niet-fiscale 

schuldvorderingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 43, § 2 , 15° ; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2019 worden de tarieven voor de activiteiten van de jeugddienst als 

volgt : 

  Tarief 

Inwoner Oudenaarde Volle dag  8,00 euro 

 Halve dag 4,00 euro 

Niet-inwoner Oudenaarde Volle dag  11,00 euro 

 Halve dag 5,50 euro 

OK-pas Volle dag 3,00 euro 

 Halve dag 1,50 euro 

Uitstappen Tussen 2,50 euro en 50,00 euro 

Bijkomende drankverkoop 

op activiteiten 

  1,00 euro 

Chipsverkoop   0,50 euro 

Boete (laattijdigheidsgeld)   2,50 euro per kind, per 

begonnen 15’ 

Voor themakampen : dagtarief x aantal dagen + eventuele uitstap of meerkost bij externe 

begeleiding = forfait voor week 

(afhankelijk van inwoner/niet-inwoner – ok-pas) 

Artikel 2: Gezinnen waarbij 3 of meer kinderen gelijktijdig deelnemen aan de dagactiviteiten (met 

uitzondering van uitstappen), hebben recht op een korting ter waarde van 10 % van het betaalde bedrag. 

Deze korting wordt opgeladen als tegoed op de ‘Jotie-pas’ en kan aangewend worden bij een volgende 

deelname. 
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Artikel 3: Een eerste ‘Jotie-pas’, nodig voor de online inschrijving, wordt gratis afgeleverd. Bij afgifte 

van een 2de pas (verlies, diefstal, beschadiging, …) wordt 5,00 euro aangerekend. 

Artikel 4: Het Schepencollege wordt gemachtigd om het exacte tarief vast te stellen voor wat betreft de 

uitstappen. 

Artikel 5: In het tarief is inbegrepen : 

- activiteiten volle dag : voor-en na-opvang, 3 drankjes, 4-uurtje, verzekering, spelmateriaal, 

begeleiding 

- activiteiten voormiddag : vooropvang, 2 drankjes, verzekering, spelmateriaal, spelbegeleiding 

- activiteiten namiddag : na-opvang, 1 drankje, 4-uurtje, verzekering, spelmateriaal, begeleiding 

- uitstappen : busvervoer, inkomgelden, begeleiding en verzekering. 

Artikel 6: De retributie dient betaald te worden bij de jeugddienst zoals voorzien in de folder en /of 

communicatie met betrekking tot de activiteit. 

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure voorgeschreven 

door artikel 94 van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg. 

Artikel 7: Er is voor- en na-opvang voor de kinderen tot 18h00. Wanneer de kinderen niet afgehaald 

worden tegen 18h00 zal laattijdigheidsgeld worden gevraagd. 

Artikel 8: De ontvangsten van de activiteiten zullen geboekt worden op artikel 0750-00/7010002 en de 

verkoop van dranken/chips op artikel 0750-00/7000100. 

Artikel 9: De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 januari 2015 zal worden opgeheven bij het van kracht 

worden van huidige beslissing. 

Artikel 10: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

 

22.  Belasting op aanplakborden - opheffing. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 waarbij de belasting op aanplakborden werd 

goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat de laatste jaren meer en meer aanplakborden verdwijnen en deze niet vervangen 

worden door nieuwe aanplakborden; 

Overwegende dat deze belasting wordt geheven op basis van een aangifteformulier en het billijk is dat in 

het kader van administratieve vereenvoudiging deze belasting wordt afgeschaft; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 3 december 2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende 

regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: De belasting op aanplakborden wordt met ingang van 1 januari 2019 opgeheven. 

Artikel 2: Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

 

INFORMATICA 

23.  Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor Telecommunicatiecontracten 

2018 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd° 1 oktober 2018 waarbij de 

verlenging van het dossier levering mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste 

telefoondiensten voor diverse locaties werd goedgekeurd tot 31 december 2018 ; 

Overwegende dat het dossier levering mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste 

telefoondiensten aldus een einde neemt op 31 december 2018 ;  

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018 waarbij 

nog eens goedkeuring werd verleend tot 28 februari 2019 omdat er onvoldoende tijd restte om de 

toetredingsprocedure Vlaamse Overheid te doorlopen bij Proximus ;  
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Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd° 14 mei 2018 waarbij 

goedkeuring werd gegeven voor de opdracht “ Huur, implementatie en onderhoud IP-telefoniecentrale 

diverse locaties ten belope van 2016 tot 5 juni 2021” ; 

Overwegende dat met de integratie van het OCMW, het OCMW ook dient opgenomen te worden in het 

dossier voor levering mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste telefoondiensten ; 

Overwegende dat de Vlaamse Overheid kan optreden als aankoopcentrale voor afname van de 

Raamovereenkomsten voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en 

provinciale besturen“ ; 

Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat 

uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie 

(vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel) verdeeld over de volgende 2 

percelen : Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie en Perceel 2: 

Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik ; 

Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde 

bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 ; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht gegund 
wordt aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, wat 
betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie en perceel 2 Mobiele 
telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik ; 

Overwegende dat een toetredingsprocedure dient opgestart te worden bij de Vlaamse Overheid voor 

Telecom Raamcontracten 2018 bij Proximus voor de twee vermelde percelen, waarbij een 

“Vertrouwelijkheidsverklaring” dient ingevuld te worden ;  

Overwegende dat de opdracht voor de levering van mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste 

telefoondiensten voor de stad voor 1 jaar geraamd wordt op 34.000 EUR incl btw en voor het OCMW 

voor 1 jaar geraamd wordt op 14.670 EUR incl btw, wat in totaal neerkomt op 48.670 EUR incl btw voor 

1 jaar en 340.690 EUR incl btw voor 7 jaar ; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 2, 6° en artikel 47, 

waarbij de stad optreedt als opdrachtgevend bestuur ; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43, 11° 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad ; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De Stad Oudenaarde doet, overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten, beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van 

telecommunicatiediensten voor de stad en OCMW, aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor 

de volgende percelen : 

Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie 

Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 

Artikel 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering. 

 

24.  Goedkeuring overeenkomst camerabewaking fietsenstalling station Oudenaarde. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de brief dd° 26 oktober 2018 van de Politiezone Vlaamse Ardennen inzake fietsdiefstallen 

station Oudenaarde ; 

Gelet op de statistiek van geregistreerde fietsdiefstallen Oudenaarde opgemaakt vanaf 1 januari 2015 tot 

30 september 2018 waaruit blijkt dat de afgelopen 4 jaar steeds ruim een kwart van de aangegeven 

fietsdiefstallen gebeurde aan de bewuste fietsenstalling van het Stationsplein en Jozef Braetstraat ; 

Overwegende dat omwille van deze aanhoudende problematiek reeds in januari 2017 een brief van de 

lokale Politie Vlaamse Ardennen, in overleg met de burgemeester, werd gericht aan de NMBS ; 

Gelet op het voorstel van overeenkomst tussen de NMBS en de stad Oudenaarde voor de 

camerabewaking aan de fietsenstalling van het station van Oudenaarde ; 

Overwegende dat voor de aankoop van 4 toezichts- en controlecamera’s een investeringskost nodig is van 

23.334,43 EUR incl btw, die de stad Oudenaarde zal overmaken op rekening van de NMBS ; 

Overwegende dat voor het jaarlijks onderhoud van deze 4 camera’s een exploitatiekost moet voorzien 

worden van 571 EUR excl btw per camera, zijnde 2.284 EUR excl btw of 2.763,64 EUR incl btw voor 4 

camera’s ; 
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Overwegende dat deze kredieten voorzien worden in budget 2019 op jaarbudgetrekening GBB-ICT 0119-

01 2410000 en GBB-ICT 0119-01 6142800 ; 

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

de bevoegdheden van de gemeenteraad ; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De opdracht houdende “goedkeuring overeenkomst camerabewaking fietsenstalling station 

Oudenaarde” wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Deze opdracht wordt geraamd op een bedrag van 23.334,43 EUR incl btw + jaarlijks 

onderhoud van 2.763,64 EUR incl btw. 

Artikel 3. Het schepencollege kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die bij het uitvoeren 

nodig is in zoverre dit 10% van de opdracht niet overschrijdt. 

Artikel 4. De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden door de kredieten voorzien in 

budget 2019 onder de jaarbudgetrekening : GBB-ICT 0119-01 2410000 en GBB-ICT 0119-01 6142800. 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

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 12/11/18; 

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 verenigingen worden vastgesteld, zoals in bijlage in het 

gemeenteraadsdossier opgenomen. 

Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer  

GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U en AC 27.1.1./0909-01/6493000. 

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

volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

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

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

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

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

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

betaalbaarstelling. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

26.  Goedkeuring notulen gemeenteraad 26 november 2018. 

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

gemeenteraadszitting van 26 november 2018 goedgekeurd. 
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 

GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 

1.  Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1.  Voorstel 1: Veilig naar school. 

Vorig jaar in september deed ik reeds een oproep voor veiliger verkeer in de schoolomgevingen.  Helaas 

blijkt er sindsdien weinig veranderd, daarom deze wake up-call naar het nieuwe bestuur dat in 2019 

aantreedt. 

In Oudenaarde werden eerder reeds initiatieven genomen om de schoolomgevingen veiliger te maken. Op 

gebied van mobiliteit werd eerst in Leupegem en later in Nederename een schoolstraat gecreëerd. Er kan 

echter nog meer gebeuren. Veel ouders en grootouders zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen 

en kleinkinderen en denken daarbij te helpen door hen met de wagen naar school te brengen (en liefst zo 

dicht mogelijk). Ze creëren hierdoor evenwel chaos en nog meer onveiligheid. Bovendien wordt hierdoor 

het gebruik van de fiets afgeremd. De fietsersbond nam daarom reeds verschillende initiatieven.  Er is 

echter meer nodig en daartoe moet de stad haar verantwoordelijkheid opnemen. Fietsstraten kunnen 

hierbij de oplossing bieden. In alle schoolomgevingen geldt een snelheidsbeperking (al of niet 

tijdsgebonden) van 30 km/u die jammer genoeg te weinig wordt gerespecteerd. Een fietsstraat betekent 

speciale markeringen, een snelheidsbeperking van 30 km/u en een verbod om fietsers in te halen. 

Hierdoor worden de automobilisten ontmoedigd, daalt het sluipverkeer en zoeken ze andere wegen op. 

Fietsers voelen er zich weer veilig, de lucht verbetert en het burgemeesterconvenant krijgt een boost. Het 

aantal straten dat hiervoor in aanmerking komt moet uitgezocht worden, zoals de Vlaanderenstraat,  

Hoogstraat,  Fortstraat, Keizer Karelstraat… zijn zeker mogelijk. Zelfs dan nog zullen er omstandigheden 

zijn waarbij kinderen met de wagen naar school gebracht worden om diverse redenen zoals slecht weer, te 

ver of te gevaarlijk.  Aan de Smallendam, welke door de heraanleg van de Markt meer verkeer, ook zwaar 

verkeer en bussen te verwerken krijgt, dacht men door het aanbrengen van een volle witte lijn een 

oplossing te hebben.  Recentelijk bleek dit onvoldoende.  Met een beetje goede wil moet het mogelijk zijn 

om van het Droesbekeplein een echte ‘Kiss and Ride’ te maken bij het begin en einde van de schooldag. 

Inrijden via de Matthijs Casteleinstraat en uitrijden langs de Minderbroederstraat naast het CRVV. 

Voorstellen 

1. De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om werk te maken van het 

inrichten van meer fietsstraten. 

2. Het Droesbekeplein krijgt een functie als ‘Kiss and Ride’ bij het begin en einde van de school. 

Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met het voorstel 4.1 van raadslid Elisabeth Meuleman en  

wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

1.2.  Vraag en voorstel 2: Masterplan Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en herbestemming 

politiekantoor. 

Begin 2018 gaf het schepencollege opdracht aan 2 studiebureaus om een masterplan op te maken met het 

oog op de restauratie en herbestemming van het OLV-hospitaal.  Een paar maand later werd deze 

opdracht uitgebreid in functie van de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat.  In juni werd op de 

politieraad ingestemd om de helft van de studiekosten bij te dragen.  Op de politieraad van oktober kregen 

we het verslag de werkgroep: er werden 4 scenario’s uitgewerkt. Geen enkel ervan kreeg de voorkeur en 

werd er geopteerd voor een nieuwbouw project op een andere locatie. 

Intussen is het ook een zekerheid dat de politiezones dienen uitgebreid te worden wat impliceert dat men 

over meer ruimte dient te beschikken. 

Vragen 

1. Is de opdracht voor dit Masterplan nu ten einde? 

2. Wat gebeurt er met het huidig hoofdcommissariaat wanneer een nieuwbouw klaar is op een andere 

locatie? 

Voorstel 

1. De locatie naast de brandweer (vrijliggende terreinen tussen de brandweer en de N60) verder te 

onderzoeken als zoeklocatie voor de oprichting van een nieuw politiebureau. 
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Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Guy Hove en burgemeester Marnic De 

Meulemeester. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1.  Voorstel 1: Berm Industrieterrein Ring 2. 

De berm/graskant langsheen de ventweg ter hoogte van Samsonite is volledig kapotgereden door 

parkerende vrachtwagens.  Vroeger stonden hier slechts occasioneel vrachtwagens geparkeerd, nu bijna 

dagelijks.  Op die manier kan de berm zich niet spontaan herstellen. 

Voorstel 

1. De gemeenteraad geeft het stadsbestuur de opdracht om alsnog op zoek te gaan naar een locatie die 

geschikt is als vrachtwagenparkeerplaats. 

2. Zodra een officiële vrachtwagenparkeerplaats is aangeduid komt er een verbod op het parkeren van 

vrachtwagens op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, zoals woonwijken en onverharde bermen.  

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.2.  Vraag 2: Kruispunt Bruwaan-Pruimelstraat. 

In het industriepark de Bruwaan worden de pechstroken vaak gebruikt voor het parkeren van 

vrachtwagens met opleggers.  Soms blijven opleggers wekenlang op dezelfde plaats staan.  Vooral ter 

hoogte van het kruispunt met de Pruimelstraat ontstaat een probleem doordat de opleggers het zicht 

verhinderen voor verkeer dat vanuit de Pruimstraat (kant N60) het industriepark wil indraaien.  Deze 

problematiek werd eerder ook al aangekaart.  Door het aanbrengen van diagonale witte lijnen kan 

vermeden worden dat opleggers te dicht bij het kruispunt geparkeerd worden.   

Vraag 

1. Wanneer worden beloofde diagonale strepen lijnen aangebracht? 

2. Werden de eigenaars van de opleggers die al wekenlang geparkeerd staan op dezelfde plaats reeds 

aangesproken? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.3.  Vraag 3: Oudenaardebon. 

Bepaalde deelnemende handelszaken aanvaarden momenteel geen Oudenaardebon meer omdat de stad 

naar verluidt een slechte betaler zou zijn.  Dit is geen positieve reclame voor een nochtans goed initiatief. 

Vragen 

1. Klopt de bewering dat de stad een slechte betaler is?  Hoe lang duurt het vooraleer de bon betaald 

wordt? 

2. Wat zal het stadsbestuur ondernemen om aan de problematiek tegemoet te komen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

2.4.  Vraag 4: Marketingcampagne Oudenaardse handelskern. 

Er loopt momenteel een marketingcampagne om het Oudenaardse handelscentrum te promoten na de 

heraanleg van de Markt, en het gewijzigd circulatie- en parkeerplan.  Om de Oudenaardse handelskern 

naar de eigen inwoners en het eigen verzorgingsgebied te promoten werd 54.000 euro vrijgemaakt, 

20.000 euro door de vzw Oudenaarde Winkelstad (OWS) en 34.000 euro door de stad Oudenaarde.  De 

campagne loopt van september 2018 tot aan de Ronde van Vlaanderen 2019. 

In de notulen van de vergadering van 04.09.2018 (OWS) staat vermeld dat de stad een dienstverlener 

heeft aangeduid om de marketingcampagne te voeren, en dit na het beoordelen van 3 offertes. 

Vraag 

1. In welke zitting heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist tot aanstelling van de 

dienstverlener?  Graag een officieel uittreksel van die beslissing. 

2. Welke andere kandidaat-dienstverleners werden gecontacteerd om een offerte in te dienen?   

3. Op basis van welke criteria werd de uiteindelijke dienstverlener gekozen?  Graag een afschrift van het 

gunningsverslag.  Welke rol had OWS bij het selecteren van de dienstverlener?    
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4. Welk concreet marketingplan werd aanvaard?  Welke initiatieven werden er reeds genomen en zullen 

er nog genomen worden?  Welke kostprijs staat daar tegenover (per initiatief)? 

5. Welke zaken uit het marketingplan worden door leden van OWS of het stadspersoneel zelf 

uitgevoerd? 

6. Wat is de rol van CityD bij de uitrol van dit marketingplan? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

2.5.  Vraag 5: Nieuwbouwproject site oude post. 

Het College van Burgemeester en Schepenen leverde op 22 oktober 2018 een omgevingsvergunning af 

aan de vzw Woonzorgcentrum H. Hart voor de oprichting van een nieuw woonzorgcentrum met 60 

zorgkamers, 30 erkende assistentiewoningen en een ondergrondse parking op de site van het voormalige 

postgebouw in de Bekstraat. 

Het vergunde project voldoet evenwel niet aan de stedenbouwkundige voorwaarden die de stad zelf, op 

voorhand, had vooropgesteld.  Het gaat om: 

- Het respecteren van de ‘45°-regel’, ter hoogte van de tuinen van de woningen aan het Jezuïtenplein en 

de Koningsstraat 

- De verplichting om trapsgewijs af te bouwen naar de randen toe: in het bijzonder naar de Bekstraat 

toe, waar 3 bouwlagen een absoluut maximum was.   

- De verplichting om de nieuwbouw niet verder richting de Bekstraat te bouwen dan het oude 

postgebouw 

Op basis van deze criteria hebben diverse kandidaat-kopers een prijs geboden om een project te kunnen 

ontwikkelen op deze site.  Maar uiteindelijk mag de vzw Woonzorgcentrum H. Hart een project realiseren 

waarbij de vooraf gecommuniceerde stedenbouwkundige voorwaarden kennelijk van geen belang meer 

zijn. 

Vraag: 

1. Waarom werd aan de vzw Woonzorgcentrum H. Hart een vergunning afgeleverd die in strijd is met 

wat vooraf afgesproken was met de andere kandidaat kopers? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

3.  Raadslid Dagmar Beernaert 

3.1.  Voorstel 1: Parkeerbeleid op maat van zorgverstrekkers. 

Het is voor een zorgverstrekker vaak moeilijk om bijvoorbeeld in het centrum een parkeerplaats te vinden 

dichtbij de patiënt. Nu moeten bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen vaak een eind ver stappen, wat met 

medisch of sanitair materiaal geen evidentie is. Ook andere steden, zoals Gent, Antwerpen, Diksmuide en 

Ieper werkten een parkeerbeleid uit op maat van de zorgverstrekkers die werkbaar zijn in hun gemeente 

of stad. 

Daarbij volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde rolt een parkeerbeleid uit op maat van de zorgverstrekkers in onze stad.  

 Iedere zorgverstrekker met een Riziv-nummer kan zich laten registreren in het administratief 

centrum. Daar krijgt hij een parkeerkaart om aan de voorruit van zijn wagen te leggen. Met deze 

parkeerkaart mag de zorgverstrekker gratis parkeren op het volledige Oudenaards grondgebied, 

inclusief blauwe zones. De parkeertijd is beperkt tot de tijd nodig voor de consultatie of de verzorging 

(bijv. nooit langer dan twee uur starttijd aan te geven met parkeerschijf). 

 Patiënten of hun buren die een garagepoort of oprit hebben en die niet gebruiken overdag omdat ze 

thuis blijven of omdat ze uit gaan werken, kunnen via een zorgsticker aan de zorgverleners kenbaar 

maken dat zij voor een korte periode voor hun garage of oprit mogen parkeren. Zorgverleners met een 

parkeerkaart kunnen hiervan gebruik maken. De parkeertijd is beperkt tot de tijd nodig voor de 

consultatie of de verzorging. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde en burgemeester Marnic De Meulemeester. 
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4.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

4.1.  Voorstel 1: Veilige en uniforme schoolomgevingen. 

De veiligheid aan onze scholen blijft de gemoederen beroeren. In Bevere blijft de situatie zowel aan KBO 

als de Broebelschool problematisch. Aan KBO Bevere werd een meisje bijna slachtoffer van een auto-

ongeval. Ook aan de Smallendam voerden leerlingen recent actie nadat de 9-jarige Manon bijna door een 

auto werd gegrepen. Maar ook in Eine, aan de Vier Tuinen, KBO College.. is de roep om een veiligere 

schoolomgeving groot. Dat kan door de invoering van schoolstraten, waarbij de straat telkens bij het 

begin en aan het einde van de schooltijd wordt afgesloten voor verkeer. Deze maatregel maakt 

schoolomgevingen echter niet veilig doorheen de rest van de dag, bijvoorbeeld op de middag. Daarom 

roept Groen het stadsbestuur op om aan alle scholen uniforme, veilige omgevingen te creëren. 

Ons voorstel : 

1. Elke schoolomgeving wordt op een gelijkaardige, uniforme manier aangeduid. (Dat kan door het 

wegdek over een tiental meter in een uniform kleur te verven. Over enkele tientallen meters langs 

beide zijden van de schoolpoort worden gekleurde beugels aangebracht. Zo voorkom je dat kinderen 

over die lengte - behalve op het zebrapad aan de schoolpoort zelf - kunnen oversteken én dat auto's 

kunnen parkeren op het voetpad. Voor en na het geschilderde wegdek wordt in zeer grote letters 

‘SCHOOLZONE’ op het wegdek geschilderd. Elke schoolzone is bovendien zone 30, en wordt nog 

eens aangeduid met grote verkeersborden in beide richtingen met 'Schoolzone. Matig uw snelheid.) 

2. Waar nodig en mogelijk worden voetpaden verbreed en parkeerplaatsen afgeschaft. 

3. Er komt een sensibiliseringscampagne voor ouders en grootouders en de kinderen zelf. (Bijvoorbeeld 

een educatieve verkeerskoffer om kinderen vertrouwd te laten worden met de 

verkeerswerkelijkheid.). 

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met voorstel 1.1 van raadslid Roland Van Heddegem en werd 

beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.  Raadslid Steven Bettens 

5.1.  Vraag 1: Ruimtegebruik in Oudenaarde. 

Op 6 december stelde intercommunale SOLVA de woonbehoeftestudie en ruimtelijk-economische studie 

voor Oudenaarde voor. Aan de hand van de te verwachten bevolkingsevolutie werd de nood aan 

wooneenheden en aan bedrijventerreinen berekend tot 2027 (voor woningen) en tot 2030 (voor 

bedrijventerreinen). 

SOLVA concludeert dat het aanbod aan bouwpercelen ruim voldoende is. Rekening houdend met de 

bevolkingsevolutie bedraagt de nood voor de periode 2017 - 2027 786<tel:2017%20-%202027%20786> 

wooneenheden. 

Ook het aanbod aan bedrijventerrein kan volgens deze visie volstaan: tot 2030 is er nood aan 24,7 ha te 

ontwikkelen bedrijventerrein. 

Op 1 januari 2018 telde Oudenaarde 13 570  huishoudens (bron: Statbel) en 14 875 wooneenheden (bron: 

'Kadastrale statistiek van het gebouwenpark', te raadplegen op de website van Statbel). Het verschil tussen 

het aantal  huishoudens en het aanbod aan woongelegenheden neemt in Oudenaarde jaar na jaar toe. In 

2010 bedroeg dat verschil 952 woongelegenheden. Begin 2018 bedroeg het  verschil dus 1 305 

woongelegenheden (+40% ten opzichte van 2010).  1 305 woongelegenheden is 519 woongelegenheden 

meer dan wat volgens SOLVA nodig is tot 2027. 

SOLVA formuleerde tijdens de voorstelling van deze studies geen aanbevelingen. Het huidige aanbod 

aan bedrijventerreinen, het aanbod aan woongronden, de reeds verleende bouwvergunningen en op stapel 

staande plannen zijn gekend. Rekening houdend met het Witboek Ruimte Vlaanderen, de kernnota 'Maak 

ruimte voor Oost-Vlaanderen' en het Vlaamse Ruimterapport dat op 11 december verscheen, is het 

noodzakelijk zorgvuldig met de open ruimte om te springen. 

Vragen: 

1. Welke conclusies trekt de stad uit de beide studies? 

2. Zullen deze beide studies basis zijn voor het ruimtelijk beleid de komende legislatuur? Op welke 

manier zal zich dit vertalen? 

3. Het verschil tussen het aanbod aan woongelegenheden en het aantal huishoudens is groot en wordt 

elk jaar groter. We kennen de door SOLVA becijferde nood aan wooneenheden tot 2027.  Vooraleer 

nog vergunningen afgegeven worden voor grote  nieuwbouwprojecten en vooraleer onbebouwd 

tel:2017%20-%202027%20786
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terrein te laten aansnijden is het aangewezen de verklaring voor dat verschil te kennen. Wat is de 

verklaring voor dit verschil? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u20. 
 

 

Goedgekeurd in zitting van 28 januari 2019. 

 

Algemeen directeur,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   L. CNUDDE 


