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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 25 JUNI 2018 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter; 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, Mathieu De Cock, 

Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

Murat Yurtay, Dirk De Bock, Jeanique Van Den Heede, Mathieu Mas, 

Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Roland Van Heddegem, 

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

Folke D'Haeyer, Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carine Portois: schepen; 

Mathieu De Cock: schepen verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 5; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen verontschuldigd voor de 

agendapunten 1 t.e.m. 6; 

Günther Botteldoorn: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten1 t.em. 5; 

Brigitte Coppitters: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 6; 

Danny Lauweryns: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 15.; 

Jeanique Van Den Heede: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 1 

t.e.m. 16; 

Luc Lammens, Bruno Van Waeyenberghe: raadsleden 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Zefier cvba. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 28 juni 2018 

en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

Gelet op het feit dat de stad vennoot is van de cvba Zefier; 

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28; 

Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van de cvba 

Zefier op 28 juni 2018; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 

te weigeren; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Om na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 

hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene 

vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018, zijnde: 

1  Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 

december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2017; 
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5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het 

Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 

Energievoorziening in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en 

Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen 

in West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 

Artikel 2: De heer Wim Merchie, raadslid, aan te duiden als volmachthouder van de stad om deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018; 

Artikel 3: Mevrouw Franka Bogaert, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 

om deel te nemen aan bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018; 

Artikel 4: Voornoemde (plaatsvervangende) volmachthouder kan met name in naam en voor rekening 

van de stad:  

- deelnemen aan alle beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen over de 

agendapunten, amendementen aannemen of verwerpen, en amendementen indienen; 

- verklaren (i) afstand te doen van de toepasselijke bijeenroepingsformaliteiten en –termijnen, (ii) 

afstand te doen van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van de besluiten van de 

algemene vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii) bereid te zijn om over de agenda 

van de algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen; 

- te dien einde, alle processen-verbaal, aanwezigheidslijsten, overeenkomsten, aktes, registers, 

volmachten, kennisgevingen, brieven, memoranda, verklaringen, certificaten en alle overige 

documenten die nodig of nuttig zouden zijn met betrekking tot de algemene vergadering, 

goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren, op de wijze die de (plaatsvervangende) volmachthouder 

geschikt acht; en 

- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht. 

 

TOERISME 

2.  Toelage aan het Centrum Ronde van Vlaanderen ikv het Adriaen Brouwer-project. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het hefboomproject Adriaen Brouwer ikv de Vlaamse Meesters waarvoor de stad een toelage 

heeft gekregen voor de realisatie van een tentoonstelling “Adriaen Brouwer, Meester van emoties”; 

Gelet op het feit dat één van de projectonderdelen zoals opgenomen in het businessplan “Adriaen 

Brouwer” de realisatie van een kunstproject in het Centrum Ronde van Vlaanderen is, waarbij de 

zeventiende-eeuwse schilder van dolle cafétaferelen en Vlaanderens mooiste het uitgangspunt vormen; 

Gelet op het feit dat de realisatie van dit project deel uitmaakt van de voorwaarden Toerisme Vlaanderen 

bij de toekenning van het hefboomproject Adriaen Brouwer; 

Gelet op de nota van het Schepencollege dd  11/06/2018, waarin het College van Burgemeester en 

Schepenen zijn principiële goedkeuring geeft om een subsidie van 40.000,00 euro toe te kennen aan dit 

project voor de realisatie van het project;  

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van sommige toelagen; 
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Overwegende dat volgens artikel 9 van voormelde wet enkel de toelagen vanaf  1.250,00 euro onder 

toepassing vallen van de wet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 september 2011 waarbij de trekkers van toelagen 

vanaf 1.250,00 euro en lager dan 25.000,00 euro geheel vrijgesteld worden van de verplichtingen 

opgelegd door de wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen 

van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°; 

Overwegende dat de toelage aan het Cantrum Ronde van Vlaanderen voor de realisatie van dit project 

hoger is dan 25.000,00 euro : 

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

worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 

Overwegende dat ook voor toelagen van minder dan 25.000,00 euro, de verstrekker de in de wet 

voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers; 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de vergoeding kan geregeld worden op de jaarbudgetrekening GBB-0520-00/6493000 

van toerisme van het budget 2018, reeds voorzien in de MJPA 5 2014-2020.  

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De trekker van de door de Stad voor het jaar 2018 verleende en uitgekeerde toelagen met een 

waarde vanaf  25.000,00 euro moet die toelage aanwenden als volgt: 

 Centrum Ronde van Vlaanderen: conform de voorwaarden in het businessplan “Adriaen Brouwer 

– Meester van Emoties”, ingediend bij en goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen 

Artikel 2. Deze toelage zal in schrijven uitbetaald worden:  

25 % of 10.000 eur wordt uitbetaald 30 dagen na het aanleveren van het concept. 

50 % of 20.000 eur wordt uitbetaald 30 dagen na opening van het kunstproject 

25 % of 10.000 eur wordt uitbetaald 30 dagen na het einde van het kunstproject 

Artikel 3. De kredieten zijn voorzien op de jaarbudgetrekening GBB-0520-00/6493000 van toerisme van 

het budget 2018; 
Artikel 4. De trekker van de in artikel 2 vermelde toelagen zal de aanwending ervan moeten 

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

verslag inzake beheer en financiële toestand van het verlopen jaar, in te dienen bij de aanvraag;  

Artikel 5. Afschrift van deze beslissing zal aan de fiannciële dienst overgemaakt worden voor 

betaalbaarstelling; 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

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

parkeerplaatsen voor personen met handicap Heurnestraat en Magnoliadreef; elektrische 

laadpalen J.Lacopsstraat en Oudstrijdersstraat; P-plaats voor personen met handicap 

Molenkouter en L. Vandefonteynelaan. 

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

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 27 juni 2005, wordt afgeschaft(parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Heurnestraat 86). 

Artikel 2: Artikel 9 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 28 september 2015, wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Magnoliadreef 6). 

Artikel 3: Op de parking van het OC Sint-Vaast in de Oudstrijderstraat 89 wordt een parkeerplaats 

voorbehouden voor elektrische auto’s voorzien. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a 

aangevuld met een onderbord met daarop het symbool voor elektrische voertuigen. 

Artikel 4: Op de parking in de Jacob Lacopsstraat aan de overzijde van de Gobelinstraat 7 wordt een 

parkeerplaats voorbehouden voor elektrische auto’s voorzien. Dit wordt gesignaleerd door het 

verkeersbord E9a aangevuld met een onderbord met daarop het symbool voor elektrische voertuigen. 

Artikel 5: In de Molenkouter t.h.v. nr. 25 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

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

Artikel 6: In de Lucien Vandefonteynelaan wordt aan de overzijde(t.h.v. nr.15) van de woning nr.16 een 

parkeerplaat voorbehouden voor personen met een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met 

logo personen met een handicap. 

Artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS 

4.  Vaststelling academiereglement. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement in zitting van 28 februari 2018 

betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds 

kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst-drama en Dans; 

Overwegende dat het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een academiereglement verplicht 

stelt voor elke academie; 

Overwegende dat het academiereglement de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 

desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 

leerling onder hun bewaring hebben, regelt; 

Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet bevatten zoals bepaald in 

artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd op datum 15/12/2014 

niet voldoet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs; 

Overwegende dat het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement 

van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 15/12/2014 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement. 

Artikel 2: Het hierbij gevoegde academiereglement wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke 

wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige 

leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord. 

Artikel 4: Het academiereglement treedt in werking op 1 september 2018. 

 

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN 

5.  Arbeidsreglement en academiereglement KABK. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
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Gelet op het decreet van datum (zolang het decreet nog niet is bekrachtigd: ‘zoals goedgekeurd door het 

Vlaams parlement in zitting van 28 februari 2018) betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 

58 en 60; 

Gelet op het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 01.12.2014; 

Overwegende dat het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een academiereglement verplicht stelt 

voor elke academie; 

Overwegende dat het academiereglement de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 

desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 

leerling onder hun bewaring hebben, regelt; 

Overwegende dat het academiereglement een aantal verplichte elementen moet bevatten zoals bepaald in 

artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd op 1 december 2014 niet 

voldoet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs; 

Overwegende dat het voorliggende academiereglement en arbeidsreglement is gebaseerd op het model van 

academiereglement en arbeidsreglement van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten; 

Academiereglement en arbeidsreglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1:Het bestaande schoolreglement en arbeidsreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door 

de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit 

academiereglement en arbeidsreglement. 

Artikel 2:Het hierbij gevoegde academiereglement en arbeidsreglement wordt goedgekeurd. 

Artikel 3:Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 

ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de 

ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord. Het arbeidsreglement wordt bij 

aanstellingen van elk personeelslid ter beschikking gesteld op papier en ondertekend voor ontvangst. 

Artikel 4:Het academiereglement en arbeidsreglement treedt in werking op 1 september 2018. 

 

BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG 

6.  Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven. 

Schepen Mathieu De Cock vervoegt de zitting op 19.12u. 

Raadslid Gunther Botteldoorn vervoegt de zitting om 19.13u. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het bestaan van de verschillende kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde; 

Gelet op het feit dat, binnen het kader van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op 

de begroting, het stadsbestuur subsidies kan verlenen aan de door Kind en Gezin vergunde 

kinderopvanginitiatieven, ter ondersteuning van hun werking; 

Gelet op het bestaan van de adviesraad voor kinderopvang, het lokaal overleg kinderopvang; 

Gelet op het subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde 

kinderopvanginitiatieven, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/09/2017; 

Gelet op de nota aan het college dd 28/05/2018, waarbij het college zich akkoord verklaarde met de 

wijzigingen aan het reglement om de subsidieaanvraag in te dienen voor 15/12 van het betrokken jaar en 

de uitbetaling van de subsidie te doen bij het begin van het volgend jaar; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Onderstaand subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde 

kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde wordt goedgekeurd. 

Subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in 

Oudenaarde. 

Artikel 1: algemene bepalingen 

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting en 

overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het stadsbestuur van Oudenaarde subsidies verlenen 

aan door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde.  

Het betreft een startpremie en een jaarlijkse ondersteuningspremie. 
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De subsidies zijn bedoeld voor de ondersteuning van de werking van de kinderopvanginitiatieven. Het 

stadsbestuur wil hiermee zijn waardering uiten voor het werk van de kinderopvangsector en de 

mogelijkheid die dit biedt aan ouders om werk en/of opleiding te combineren met hun gezinsleven. Het 

stadsbestuur wil tevens het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang op zijn grondgebied stimuleren. 

Artikel 2: voor wie 

Elk kinderopvanginitiatief in Oudenaarde dat instaat voor de opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 

jaar (zowel gezins- als groepsopvang) of gezinsopvang van schoolgaande kinderen kan een 

subsidieaanvraag indienen. 

Artikel 3: voorwaarden 

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een kinderopvanginitiatief voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

- Beschikken over een vergunning van Kind en Gezin, die geldig is op het moment van de 

aanvraag. 

- Jaarlijks actief deelnemen aan minstens 3 initiatieven van het lokaal overleg kinderopvang 

- De website  kinderopvangwijzer.be / Oudenaarde up to date houden 

- Minstens 3 kwartalen opvang georganiseerd hebben. 

Artikel 4: aanvraag 

Om een aanvraag in te dienen moet het aanvraagformulier ter beschikking gesteld door het stadsbestuur, 

samen met een verklaring op eer jaarlijks ingevuld worden en samen met een kopie van het 

vergunningsbewijs van Kind en Gezin bezorgd worden aan: 

Stadsbestuur Oudenaarde, sociale dienst, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde. 

De subsdieaanvraag moet ingediend worden voor 15/12 van het betrokken jaar.  

Artikel 5: werkjaar 

Elk werkjaar loopt van 1/01 tot 31/12.  

Artikel 6: soorten premies en verdeelsleutel 

Startpremie: 

Er  wordt een startpremie toegekend van 250 euro voor de gezinsopvang en van 500 euro voor de 

groepsopvang voor nieuw startende kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde. Bij een verhuis van een 

bestaand initiatief naar een nieuwe locatie wordt er geen nieuwe startpremie toegekend. 

Nieuw startende initiatieven worden lid van het lokaal overleg kinderopvang en houden hun gegevens up 

to date op de website kinderopvangwijzer Oudenaarde. 

Indien een voorziening stopt binnen het jaar, zal de startpremie terug gevorderd worden. 

Bij overgang van een groepsopvang naar een gezinsopvang of omgekeerd, behoudt men het recht op een 

startpremie. 

Deze subsidie moet gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

- Het voldoen aan de gunningsvoorwaarden van Kind en Gezin 

Jaarlijkse ondersteuningspremie: 

Er wordt een jaarlijkse ondersteuningspremie toegekend van 25 euro per door Kind en Gezin vergunde 

opvangplaats zoals vermeld op het vergunningsattest. 

Deze subsidie moet gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

- Het blijvend voldoen aan de gunningsvoorwaarden van Kind en Gezin 

- Het volgen van vorming  

- Het kopen van duurzaam pedagogisch materiaal 

Artikel 7: advies en beslissing 

De subsidie wordt berekend volgens de in dit reglement bepaalde regels. 

Het dagelijks bestuur van de  adviesraad lokaal overleg kinderopvang brengt advies uit over de 

toekenning van de subsidie aan de sociale dienst. 

Het College van Burgemeester en Schepen neemt de eindbeslissing. 

Artikel 8: uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van het 

kinderopvanginitiatief. 

De subsidie wordt in het begin van het nieuwe werkjaar uitbetaald (bv subsidie voor jaar x wordt 

uitbetaald in jaar x+1). 

Artikel 9: controle 
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Als blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt werden of als de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd 

werden, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om de toegekende subsidie terug te 

vorderen en het betrokken initiatief van verdere subsidiëring uit te sluiten. 

Artikel 10: uitvoering en controle 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering en de controle van dit 

reglement.  

Artikel 11: slotbepaling. 

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/06/2018 en treedt in werking op 

1/07/2018. 

Het reglement zal op het einde van elk werkjaar geëvalueerd worden in overleg met het lokaal overleg 

kinderopvang. 

 

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

7.  Interlokale vereniging bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2017 en 

begroting 2018. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer vervoegt de zitting om 19.15u. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19.16u. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 

cultuurbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 

juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; 

Gelet op art. 22 van de statuten van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen, waarin 

bepaald wordt dat de jaarrekening van het afgelopen jaar door de gemeenteraden van alle deelnemende 

gemeenten moet goedgekeurd worden; 

Gelet op art. 23 van de statuten van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen, waarin 

bepaald wordt dat de begroting van het werkingsjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten; 

Gelet op het jaarverslag 2017 van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De jaarrekening 2017, inkomsten afgesloten voor 31.679,29 euro, uitgaven afgesloten voor 

26.010,86 euro en de begroting 2018, inkomsten geraamd op 33.677,99 euro, uitgaven geraamd op 

33.677,99 euro, van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen, worden goedgekeurd. 

Artikel 2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement cultuur, jeugd en media, Afdeling 

Subsidiëren en Erkennen, Team Transversaal en (boven)lokaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

8.  Overeenkomst voor het vestigen van een recht van opstal t.b.v. de verwezenlijking van 

petanque-infrastructuur op het sportcentrum. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en De Krijgers vzw in verband met de bouw en uitbating van 

petanque-infrastructuur op het sportcentrum; 

Gelet op de overeenkomst, afgesloten tussen de stad Oudenaarde en De Krijgers vzw op 30 maart 2017, 

in verband met de bouw en uitbating van petanque-infrastructuur op het sportcentrum; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de realisatie van voormeld project een overeenkomst voor 

het vestigen van een recht van opstal af te sluiten waarbij de opstalgever de stad Oudenaarde is en de 

opstalhouder De Krijgers vzw; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en De Krijgers vzw voor het vestigen 

van een recht van opstal op het perceel gelegen in de Galgestraat, kadastraal 1ste afdeling Oudenaarde, 

sectie A, deel van nummer 236 L; 

Gelet op het situatieplan; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Besluit: eenparig 

Enig artikel: Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en De Krijgers 

vzw voor het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van de verwezenlijking van petanque-

infrastructuur op het sportcentrum (1ste afdeling Oudenaarde, sectie A, deel van nummer 236L). 

 

9.  Private verkaveling Puithoekstraat "Het Grondjuweel". Overdracht van de wegenis. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van  NV Het Grondjuweel, Landegemstraat 10, 9031 

Drongen - kadastraal gekend onder 3° afdeling, Sect.A – 567N,567 P, 572/H,572/K, 573/A, 573/02/A,  

604 E/2; 604 F/2, 604 T, 605 K; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren 

en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw; 

Gelet op het proces- verbaal van voorlopige oplevering; 

Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering; 

Overwegende dat na definitieve oplevering de wegenis en riolering kosteloos dienen afgestaan te worden 

aan de stad Oudenaarde; 

Overwegende dat na overname van de wegenis de Stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en 

herstel; 

Gelet op de ontwerp-akte tot kosteloze afstand wegenis en riolering t.h.v. de verkaveling gelegen 3° 

afdeling, Sect.A –567N,567 P, 572/H,572/K, 573/A, 573/02/A,  604 E/2; 604 F/2, 604 T, 605 K 

opgemaakt door notaris Roseline Michels te Oudenaarde; 

Gelet op het proces-verbaal van opmeting; 

Gelet op het gemeentedecreet dd° 15/07/2005, inzonderheid artikels 42,43,57 en 58 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere 

wijzigingen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De ontwerp-akte afstand wegenis met betrekking tot de verkaveling Puithoekstraat, gelegen  3° 

afdeling, Sect.A –567N,567 P, 572/H,572/K, 573/A, 573/02/A,  604 E/2; 604 F/2, 604 T, 605 K met een 

oppervlakte van 1.731,30 m² wordt goedgekeurd. 

 

10.  Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion-sporthal. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 28/05/2018 houdende gunnen aan bvba RTS Infra. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure en de 

raming tbv 543.826,92 EUR excl. BTW; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04 juni 2018 houdende 

gunning aan BVBA RTS Infra, Remi Claeysstraat 23 te 8210 Zedelgem, ten bedrage van 

608.540,30 EUR excl. BTW; 

Overwegende dat de toewijs de raming met meer dan 10 % overtreft zodanig dat deze beslissing ter 

bekrachtiging dient voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de investeringsbegroting 2018,  op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0740-03/2220007 ( wegeniswerken) en  GBB-I-BIA 0310-00/2280007 ( 

rioleringswerken); 

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 36; 

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 artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: eenparig 
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Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04 juni 2018 houdende 

gunning aan BVBA RTS Infra, Remi Claeysstraat 23 te 8210 Zedelgem, ten bedrage van 

608.540,30 EUR excl. btw wordt bekrachtigd. 

Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven is in de investeringsbegroting 2018,  op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0740-03/2220007 ( wegeniswerken) en  GBB-I-BIA 0310-00/2280007 ( 

rioleringswerken). 

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 10 % 

voortvloeien boven de goedgekeurde gunning. 

 

11.  Aanleg bufferbekken geboortebos Volkegem. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.   

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is - teneinde de wateroverlastproblematiek in de Holleweg terug te 

dringen - een buffer-/infiltratiebekken ter hoogte van het geboortebos te Volkegem aan te leggen; 

Overwegende dat het aangewezen is om de aanleg van het bufferbekken uit het dossier Holleweg te 

trekken teneinde de uitvoering te bespoedigen; 

Overwegende dat het bufferbekken regenwater afkomstig van de wegenis en landerijen hogerop gelegen 

tijdelijk zal opvangen en vertraagd afvoeren richting Steenbergstraat en verder richting Riedekensbeek; 

Overwegende dat het bekken zal aangelegd worden op basis van een dijk – die er al grotendeels gelegen 

is -g onder de vorm van een losweg met een vertraagde overloopconstructie en een knijpleiding; 

Overwegende dat er naar gestreefd wordt om zo weinig mogelijk ingrepen in het landschap uit te voeren; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek is opgesteld door ingenieursbureau  

Goegebeur -  D’Hauwer bvba ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 206.313,75 EUR excl. btw of 

210.989,43 EUR incl. btw meerbepaald : 

-) Btw- recupereerbare werken ( rioleringswerken) 184.048,60 EUR excl. btw; 

-) Niet – btw recupereerbare werken ( wegeniswerken) : 22.265,15 EUR excl. btw + 4.675,68 EUR ( 21 

% btw) = 26.940,83 EUR; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

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

op jaarbudgetrekening AC-29.2.1.  0319-00/2220007; 

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 36; 

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 en de raming voor de opdracht “ aanleg 

bufferbekken geboortebos Volkegem”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt 206.313,75 EUR excl. btw of 210.989,43 EUR incl. btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019, op 

jaarbudgetrekening AC-29.2.1  0319-00/2220007. 

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

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

%  voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
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12.  Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.  

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is - teneinde de wateroverlastproblematiek van de Oossebeek terug te 

dringen - om een bufferbekken aan te leggen ter hoogte van de Zwadderkotmolen; 

Overwegende dat het bufferbekken er voor zal zorgen dat de stroomsnelheid van het water meer afwaarts 

( bvb kruispunt Oosse – Lage Dumpel) fel verminderd wordt bij hevige regenbuien; 

Overwegende dat het bufferbekken het regenwater van diverse projecten in de buurt zal bufferen 

namelijk: 

 Aansluiting Broeke – Aquafinproject  ( Bronstraat – Kerkgate ) , momenteel in uitvoering; 

 Cluster Broeke – gemeentelijk subsidiedossier ( Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ‘t Jolleveld, 

Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg) – momenteel in de ontwerpfase 

– gepland voor uitvoering in 2019; 

 Weg- en rioleringswerken Kerkgate, Materplein en Tempelstraat – gemeentelijk subsidiedossier 

gepland voor uitvoering in 2020; 

Overwegende dat de buffercapaciteit van 12.000 m³ zal gerealiseerd worden door de aanleg van een dijk- 

en uitstroomconstructie op de Oossebeek; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgesteld door studiebureau NV Antea; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 199.230,00 EUR excl. btw ( btw- 

recupereerbare werken – rioleringswerken); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 03 oktober 2016 houdende toekennen van een 

gewestbijdrage van 1.679.761,00 EUR voor dossier “ cluster Broeke : Boskant, Kleistraat, Opstalle, 

Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterweg” ; dat de 

aanleg van het bufferbekken Zwadderkotmolen hiervoor voor een bedrag van 145.000 EUR in 

aanmerking komt;  

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

jaarbudgetrekening  AC-29.2.3   0319-00/2220007; 

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 36; 

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 en de raming voor de opdracht “Aanleg 

bufferbekken Zwadderkotmolen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

199.230,00 EUR excl. btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

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

jaarbudgetrekening   AC-29.2.3   0319-00/2220007. 

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

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

%  voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

13.  Tentoonstelling Adriaen Brouwer. Scenografie. Bekrachtigen gunning. 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Scenografie tentoonstelling Adriaen Brouwer 

"Meester van Emoties": inrichting” werd gegund aan 3CS, Atomiumstraat 13A te 9100 SINT-NIKLAAS; 
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Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 april 2018 betreffende de 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Scenografie 

tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van Emoties": inrichting” tegen een initieel geraamd bedrag 

van 70.170,00 EUR excl btw of 84.905,70 EUR incl. 21% btw; 

Gelet op het PV van opening van de offertes dd° 8 mei 2018; 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 16 mei 2018; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2018 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van de opdracht “Scenografie tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van 

Emoties": inrichting” aan 3CS, Atomiumstraat 13A te 9100 SINT-NIKLAAS, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 58.807,00 EUR excl btw of 71.156,47 EUR incl. 21% btw; 

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

meerjarenplannning aanpassing 5, op budgetcode GBB-I-MOU 0700-00/2210007; dat deze uitgave 

opgenomen is op de lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten, planningsrapport : budget 2018; 

Overwegende dat het delegatiebedrag ontoereikend is zodanig dat bekrachtiging van de 

toewijzingsbeslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is; 

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 artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Scenografie tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van 

Emoties": inrichting”, wordt de collegebeslissing dd° 22 mei 2018 houdende toewijs aan 3CS, 

Atomiumstraat 13A te 9100 SINT-NIKLAAS, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 58.807,00 

EUR excl btw of 71.156,47 EUR incl. 21% btw bekrachtigd. 

 

14.  Aanstellen studiebureau voor weg- en rioleringswerken Doorn en zijstraten. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in de Doorn en de Trompestraat een gescheiden rioleringsstelsel dient aangelegd; dat de 

DWA-riolering dient aangesloten op de collector van Aquafin en de RWA-riolering op de Diepe-beek; 

Overwegende dat de kasseiweg Doorn behorende tot het historisch erfgoed en geklasseerd bij koninklijk 

besluit van 30 maart 1995, in zeer slechte staat verkeerd en bijgevolg dient heraangelegd te worden; dat 

voor het bekomen van subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan dient 

opgemaakt; dat deze renovatie opgenomen is in de meerjarenplanning (BBC) als prioritaire doelstelling 

AC-10.2.4 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor weg- en riolerings-werken 

Doorn en zijstraten” een bestek met nr. D01442018 werd opgesteld; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Vernieuwen wegenis en riolering Doorn: van N60 tot Trompestraat), raming: 66.398,23 EUR 

(exclusief BTW) of 80.341,86 EUR (inclusief BTW); 

* Perceel 2 (Heraanleg kasseiweg Doorn: tussen Trompestraat en gemeentelijke grens), raming: 80.036 

EUR (exclusief BTW) of 96.843,56 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 146.434,23 EUR (exclusief 

BTW) of 177.185,42 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringbudget van 2019 

en 2020, op budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

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

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

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. D01442018 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen studiebureau voor weg- en rioleringswerken Doorn en zijstraten”. De lastvoorwaarden 

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

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 146.434,23 EUR (exclusief BTW) of 177.185,42 EUR 

(inclusief BTW). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringbudget van 2019 en 2020, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

15.  Leveren en plaatsen van een glasvezelkabel in de Einestraat tbv de ICT  in "De Woeker" en 

muziekacademie. Goedkeuring van de synergiewerken. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van de Einestraat de nutsvoorzieningen worden 

vernieuwd; 

Overwegende dat het aangewezen is dat ten behoeve van de ICT van de stad een glasvezelkabel wordt 

aangelegd naar “  De Woeker “ en de muziekacademie; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de Stad Oudenaarde en de nutsmaatschappijen de 

bovengenoemde nutsvoorzieningen in synergie laten plaatsen; 

Overwegende dat de aanleg van de glasvezelkabel wordt uitgevoerd door COFELY FABRICOM GDF 

SUEZ en dat de grondwerken ( sleuf) worden uitgevoerd door de firma NV Vindevogel, 

Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem; 

Overwegende dat de kosten voor het leveren en plaatsen van de glasvezelkabel ten laste van de stad 

Oudenaarde als volgt worden geraamd : 

-) uitvoeren deel sleufwerken ten laste stad : 10.827,12 EUR excl btw;  

-) leveren en plaatsen glasvezelkabel : 14.444,86 EUR excl btw; 

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

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( grondwerken) en GBB-I-BIA 0200-00/2289000 

(leveren en plaatsen glasvezelkabel); 

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

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

wijzigingen; 

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

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

Besluit: eenparig 
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de synergiewerken met betrekking tot de aanleg van een 

glasvezelkabel in de Einestraat door COFELY FABRICOM GDF SUEZ  ( leveren en plaatsen 

glasvezelkabel) en NV Vindevogel ( grondwerken – sleufwerken), met een geraamd stadsaandeel van:  

1. leveren en plaatsen glasvezelkabel : 14.444,86 EUR excl btw; 

2. grondwerken - sleufwerken : 10.827,12 EUR excl btw; 

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

bekendmaking. 

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

jaarbudgetrekening  GBB-I-BIA 0200-00/2289000 en  GBB-I-BIA 0200-00/2240007. 

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

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

16.  Aankoop perceel Dr. Honoré De Wolfstraat 11 voor de realisatie van de fietstunnel onder de 

N8 te Leupegem.  

Raadslid Danny Lauweryns vervoegt de zitting om 19.18u. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2018 houdende goedkeuring van het voorlopig 

onteigeningsbesluit voor de aanleg van de fietstunnel onder de N8 van het perceel gelegen Dokter Honoré 

De Wolfstraat 11, met volgende kadastrale identificatie sectie A, afdeling Oudenaarde 7 afd/Leupegem, 

perceel 0045P; 

Overwegende dat het openbaar onderzoek liep van 28 februari 2018 tot en met 30 maart 2018; 

Overwegende dat een bezwaar werd ingediend op 28 maart 2018 door Advocatenkantoor Opsommer-

Vanden Bossche-De Backer, dat optreedt als raadsman van Leon Vincke, Dokter Honoré De Wolfstraat 

11 te Oudenaarde; 

Overwegende dat Leon Vincke te kennen heeft gegeven er de voorkeur aan te geven om toch tot een 

minnelijk akkoord te komen; 

Overwegende dat na bespreking met Leon Vincke een akkoord werd bereikt nopens de verkoop van zijn 

perceel met handelszaak gelegen Dokter Honoré De Wolfstraat 11, kadastraal A, afdeling Oudenaarde 7 

afd/Leupegem, perceel 0045P; 

Overwegende dat het perceel wordt aangekocht tegen 450.000 EUR tot slot van alle rekeningen en dat bij 

het verlijden van de akte een bezetting ter bede wordt afgesloten waardoor betrokkene het goed kan 

blijven gebruiken, uiterlijk tot 31 augustus 2019, waarvoor hij maandelijks 600 EUR betaalt; dat bij het 

bepalen van de aankoopprijs naast de waarde van het gebouw, de parking en de tuin ook rekening wordt 

gehouden met de vergoeding voor de handelszaak, wederbeleggingsvergoeding, stopzetten handelszaak; 

Gelet op de ontwerp verkoopovereenkomst tussen Leon Vincke en de stad Oudenaarde; 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeterskantoor Van Hee; 

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

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2202000; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder van 04 juni 2018, nummer 2018/06-77; 

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

betreffende bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De verkoopovereenkomst tussen Leon Vincke en de stad Oudenaarde voor de aankoop van het 

perceel met handelszaak gelegen Dokter Honoré De Wolfstraat 11, kadastraal sectie A, afdeling 

Oudenaarde 7 afd/Leupegem, perceel 0045P, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. De uitgave voor de aankoop wordt verrekend op het investeringsbudget van 2018, budget-code 

GBB-I-BIA 0200-00 2202000. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 
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17.  Aanstellen studiebureau voor de aanleg fietstunnel onder de N8 te Leupegem - bestek nr. 

D01432018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Raadslid Jeanique Van Den Heede vervoegt de zitting om 19.27u. 

De gemeenteraad, 

Overwegende de complexe verkeersproblematiek van de N8 te Leupegem waar op een korte afstand een 

rotonde, fietsoversteek, spoorwegovergang en lichtengeregeld kruispunt elkaar opvolgen, gecombineerd 

met een hoge intensiteit van gemotoriseerd verkeer en een heel smal wegprofiel; 

Overwegende de kruising die de provinciale fietssnelweg Oudenaarde-Kluisbergen (BFF hoofdroute) 

maakt met de N8 ter hoogte van Leupegem en de noodzaak om deze kruising op een verkeersveilige 

manier uit te voeren; 

Overwegende de onmogelijkheid om ter hoogte van de huidige oversteek een verkeersveilige oplossing te 

voorzien gezien het gebrek aan de nodige ruimte; 

Overwegende de unanieme conclusie van de I-GBC van 03 maart 2016, na afweging van diverse 

varianten, dat een ongelijkgrondse kruising van de fietssnelweg met de N8 ter hoogte van de Ronseweg 

de beste optie is; 

Overwegende de goedkeuring in de wijzigingscommissie van 24 maart 2016 van het tracé van het BFF 

via de Ronseweg; 

Overwegende dat de gemeenteraad van 27 juni 2016 een wijziging van het BFF heeft goedgekeurd, zodat 

het toekomstig tracé voorzien is via de Ronseweg; dat ook de provinciale Deputatie op 28 juli 2016 een 

wijziging van het BFF heeft goedgekeurd; 

Overwegende de mogelijkheid om ter hoogte van de Ronseweg een ondertunneling van de N8 te voorzien 

zodat de kruising van de Fietssnelweg met de N8 op een veilige manier kan gebeuren; 

Overwegende het positieve advies van Ruimte Vlaanderen betreffende een fietstunnel onder de N8 ter 

hoogte van de Ronseweg, gezien de aanwezigheid van het schipperskerkje als beschermd monument; 

Overwegend dat voor de opmaak van het aanbestedingsdossier het aangewezen is om hiervoor beroep te 

doen op een studiebureau; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor de aanleg fietstunnel onder 

N8 te Leupegem” een bestek met nr. D01432018 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 164.866,49 EUR (exclusief BTW) of 

199.488,45 EUR (inclusief BTW); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

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

op budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 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 36; 

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. D01432018 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen studiebureau voor de aanleg fietstunnel onder N8 te Leupegem”. De lastvoorwaarden worden 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 164.866,49 EUR (exclusief BTW) of 199.488,45 EUR 

(inclusief BTW). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 en 2020, op 

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007. 
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Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

18.  Afschaffen van de waterloop 3e categorie OS322a1 te Bevere.  Princiepsbeslissing. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 25 september 2017 houdende gedeeltelijk  afschaffen van 

waterloop S322 te Bevere – princiepsbeslissing; 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 27 november  2017 houdende gedeeltelijk  afschaffen 

van waterloop S322 te Bevere – definitieve beslissing; 

Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie dd° 01 maart 2018 houdende weigering van 

machtiging tot het gedeeltelijk afschaffen van bovengenoemde waterloop om volgende redenen : 

 De  waterloop OS322a1 was vroeger waterloop OS322 ( 2e categorie). Het tracé van waterloop 

OS322 werd echter verlegd; vanaf Huttegem ( gelegen opwaarts) werd de waterloop aangesloten op 

waterloop nr. OS327 (Coupure). Dit betekent dat het deel van waterloop OS322 stroomafwaarts 

Huttegem praktisch geen afwateringsfunctie meer heeft; 

 In het kader van de herinschaling van de waterlopen werd het verlaten deel van waterloop nr OS322 

dan ook afgeschaft als waterloop van 2e categorie. Het deel gelegen tussen de Westerring en de 

Leenvoetweg werd gerangschikt in de 3e categorie en kreeg het nummer nr. OS322a1; 

 Het punt van oorsprong van waterloop nr. OS322a1, gelegen ter hoogte van de Westerring, ligt dus 

250 meter stroomopwaarts het deel waterloop waarvoor de ( administratieve) afschaffing wordt 

aangevraagd. De ( administratieve) afschaffing van het gevraagde deel van waterloop OS322a1 is 

maar mogelijk indien het punt van oorsprong wordt verplaatst naar de Leenvoetweg en dus ook het 

opwaartse deel wordt afgeschaft;  

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de waterloop OS322a1 ( administratief) af te schaffen; 

dat de waterloop verder zal behouden worden als gracht; 

Overwegende dat nopens deze afschaffing  een openbaar onderzoek dient gehouden; 

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

Gelet op het uittreksel uit de atlas der onbevaarbare waterlopen; 

Gelet op het kadastraal plan; 

Gelet op de fotoreportage; 

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

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

Besluit : eenparig 

Artikel 1.  Principieel akkoord te gaan met de  afschaffing van de waterloop 3e categorie OS322a1 te 

Bevere. 

Artikel 2. Het College van Burgemeester en Schepenen  te gelasten met  het voorgeschreven  openbaar 

onderzoek. 

Artikel 3. Een definitieve beslissing te nemen na afloop van het openbaar onderzoek  waarna het dossier 

overgemaakt wordt aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

19.  Scheldeboorden en Zwartzusterkooster. Aankoop tuin en kloostermuur van VZW Dekanale 

Werken. Goedkeuren verkoopovereenkomst. 

De gemeenteraad, 

Overwegingen: 

Het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/Scheldekop geeft aan Oudenaarde al veel terug gegeven. 

De beleving langs het water, de kwalitatieve openbare ruimte maken dat Oudenaarde, samen met Pamele, 

als een geheel worden beleefd. De renovatie werd grotendeels gefinancierd met subsidies van rioleringen 

en met tussenkomst uit het stadsvernieuwingsfonds. Deze laatste toelage bedroeg 3 Mio EUR. 

Langs de Schelde staan iconen van onze bouwgeschiedenis. Abdij Maagdendale, Pamelekerk. Ook het 

Zwartzusterklooster maakt hier deel van uit. Het Zwartzusterklooster sluit aan de ene kant aan bij de 

Abdij Maagdendale. Aan de andere kant maakt het deel uit van het Pamelekerkplein. Op het plein maakt 

het mee met de pastorij en bijgebouwen een mooi geheel. 
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Het Zwartzusterklooster is geklasseerd en werd vermoedelijk opgericht in de 13de eeuw. De huidige 

gebouwen dateren vermoedelijk van na 1684, beschieting door de Fransen. In bijlage is een beschrijving 

opgenomen uit de inventaris van onroerend erfgoed. 

Bij het Zwartzusterklooster is er een redelijk grote tuin. De tuin, is een kloostertuin en volledig ommuurd. 

In de tuin is er een alleenstaand bakstenen gebouwtje, dat ook op het planreliëf van Nézot staat. Dus 

teruggaand tot eerste helft van de 18de eeuw. Deze tuin paalt aan zijn langse zijde aan de Scheldeboorden 

met het nieuwe voet/fietspad dat daar is aangelegd. 

Het Zwartzusterklooster is dus beeldbepalend voor zijn omgeving. Enerzijds de harmonie van het 

Pamelekerkplein, anderzijds de Scheldeboorden door de kloostermuur en de tuin. 

Stedenbouwkundig ligt het klooster en de aanpalende gebouwen in het woongebied. Het klooster is 

beschermd. Het overige patrimonium maakt deel uit van het geklasseerd stadsgezicht. Hierop is ook een 

RUP Maagdendale van toepassing. Hieruit volgt dat de tuin dus deel uitmaakt van het woongebied en 

derhalve in aanmerking kan komen voor bebouwing. Zie voorschriften in bijlage. 

Gezien de beeldkwaliteit van de tuin langs de Scheldeboorden, het historische belang van de site dat mee 

het karakter uitmaakt van onze stad Oudenaarde is het opportuun dat de stad van de vzw Dekanale 

Werken de tuin en de kloostermuur van het Zwartzusterklooster aankoopt. De tuin wordt een publieke 

tuin midden het stadscentrum en Pamele. 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeetkundig Studiebureel Martens bvba; 

Gelet op de verkoopovereenkomst tussen de vzw Dekanale Werken en de stad Oudenaarde voor de 

aankoop van tuin met kloostermuur van het Zwartzusterklooster kadastraal gelegen 1° afd./Sectie C, nrs. 

73 D/deel, 81 B/deel, 82/deel, 83, 84 en 85/deel met een totale oppervlakte van 2.823,54 m² en tegen de 

verkoopprijs van 690.252,50 EUR; 

Overwegend dat de uitgave voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget van de 

meerjarenplanning aanpassing 6 van 2018, op budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2202000; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: met 23 stemmen voor en 5 onthoudingen 

Artikel 1: De verkoopovereenkomst tussen vzw Dekanale Werken en de stad Oudenaarde voor de 

aankoop van de tuin met kloostermuur van het Zwartzusterklooster, kadastraal gelegen 1° afd./Sectie C, 

nrs. 73 D/deel, 81 B/deel, 82/deel, 83, 84 en 85/deel met een totale oppervlakte van 2.823,54 m², wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2: De uitgave voor de aankoop is voorzien in het investeringsbudget van de meerjarenplanning 

aanpassing 6 van 2018, op budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2202000. 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 

Stemden voor: 23: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther 

Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (7: Lieven Cnudde, 

Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els 

Bostyn) + N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + SP.a (2: 

Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)  

 

20.  Goedkeuren overeenkomst tussen de vzw Dekanale werken en  de stad Oudenaarde aangaande 

het Zwartzusterklooster.  

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2018 houdende goedkeuring van de 

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

met kloostermuur van het Zwartzusterklooster, kadastraal gelegen 1° afd./Sectie C, nrs. 73 D/deel, 81 

B/deel, 82/deel, 83, 84 en 85/deel met een totale oppervlakte van 2.823,54 m²; 

Overwegende dat vervolgens tussen bovenvermelde partijen een overeenkomst dient afgesloten 

aangaande het Zwartzusterklooster; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 
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Artikel 1. Onderstaande overeenkomst tussen de vzw Dekanale Werken en de stad Oudenaarde 

aangaande het Zwartzusterklooster wordt goedgekeurd. 

Tussen de ondergetekenden, 

De vzw Dekanale werken, met zetel Markt 39 te Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer E.H. Deken 

Luc Van Den Velde, voorzitter en de heer José Van Innis, penningmeester en de stad Oudenaarde, 

Tussenmuren 17 te Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

en de heer Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur, 

wordt overeengekomen: 

Voorafgaandelijk 

Tussen voornoemde partijen werd een overeenkomst afgesloten waarbij de stad van de vzw de tuin en 

kloostermuur aankoopt van het Zwartzusterklooster. Onderhavige overeenkomst vloeit hieruit voort. 

Art. 1 De vzw verbindt er zich toe het Zwartzusterklooster, zie kadastraal plan in bijlage, niet te 

vervreemden of er enig zakelijk recht op toe te staan gedurende 20 jaar, vanaf datum van het verlijden van 

de akte houdende verkoop tussen beide partijen. Voornoemde bepaling geldt niet voor de voortuin en 

achterliggende woningen, kant oostzijde van het Zwartzusterklooster.  De stad verbindt er zich toe de 

kloostertuin die aangekocht werd van de vzw niet te vervreemden eveneens binnen dezelfde termijn. 

Art.2 De vzw verbindt er zich toe het gebruik van het Zwartzusterklooster toe te staan aan de 

Oudenaardse verenigingen en de stad Oudenaarde tegen een marktconforme vergoeding. 

Art.3 De vzw verbindt er zich toe de koopsom die door de stad werd betaald, zijnde 690.252,50 EUR, uit 

de verkoop van de tuin en de kloostermuur van het Zwartzusterklooster, uitsluitend te gebruiken voor de 

renovatie van het Zwartzusterklooster. 

Art.4 De vzw verbindt er zich toe 12 maand na het verlijden van de akte aangaande de verkoop van de 

tuin van het Zwartzusterklooster een plan van aanpak van renovatie en een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning van het Zwartzusterklooster voor te leggen aan de stad, goedgekeurd door 

Onroerend Erfgoed, waarvan de kosten inzake renovatie minstens gelijk zijn aan de koopsom die de stad 

aan de vzw heeft betaald. 

Art.5 De vzw beschikt over een termijn van drie jaar, volgend op de in artikel 3 vernoemde termijn, om 

de werken volgens voornoemd plan uit te voeren. De vzw geeft toegang tot het Zwartzusterklooster aan 

de stad om de vooruitgang van de werken op te volgen. De werken aan het Zwartzusterklooster zullen 

geen hinder opleveren voor het gebruik van de tuin. 

Art.6 Iedere afwending van de koopsom, zoals bepaald in artikel 3, zal door de vzw worden terugbetaald 

aan de stad, verhoogd met de wettelijke intrestvoet. 

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt verder gemachtigd. 

 

21.  Burgemeester Thienpontstadion: vervangen CV-ketel  - bestek nr. W01332018. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het Burgemeester Thienpontstadion de bestaande gasketel en brander volledig 

verouderd zijn en daarenboven slecht functioneren waardoor ze dringend dienen vervangen te worden 

door een nieuwe installatie; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Burgemeester Thienpontstadion: vervangen CV-ketel” 

een bestek met nr. W01332018 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 53.000 EUR (exclusief BTW) of 

64.130 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 de 

meerjarenplanning aanpassing 6, 2014-2020, op budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2210007; 

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

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

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (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; 
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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. W01332018 en de raming voor de opdracht 

“Burgemeester Thienpontstadion: vervangen CV-ketel”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt 53.000 EUR (exclusief BTW) of 64.130 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 van de 

meerjarenplanning aanpassing 6, 2014-2020, op budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2210007. 

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

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

10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

22.  Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2018. Aanvullende opdrachten. Bestek nr. W00562017. 

Goedkeuren van de raming en de wijze van gunnen. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de gunningswijze van de opdracht “ cementbetonverhardingen - dienstjaar 2017 en de 

plaatsingsprocedure van deze opdracht met name de open procedure en de totale raming ten bedrage van 

93.280,00 EUR excl. btw; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende 

de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 houdende bekrachtiging van de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 06 november 2017 houdende de 

aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2018 houdende 

gunning aan BVBA De Meulemeester ( DM Roadbuilding), Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen ten 

bedrage van 82.487,50 EUR excl btw; 

Overwegende dat het bestuur in overeenstemming met het KB van 14 januari 2013 meerbepaald  artikel 

38/1  “ aanvullende opdrachten “  zich het recht behoudt voor aanvullende opdrachten  “ wijzigingen “  

aan de oorspronkelijke aannemer op te dragen zonder nieuwe plaatsingsprocedure - de prijsverhoging die 

het gevolg is van deze wijzigingen mag evenwel niet hoger zijn dan 50 % van de waarde van de 

oorspronkelijke opdracht; 

Overwegende dat de aanvullende opdrachten bijgevolg worden geraamd op 82.487,50 EUR excl btw 

(oorspronkelijke gunning) x 50 %  = 41.243,75 EUR excl btw; 

Overwegende dat de kredieten voor deze aanvullende opdrachten voorzien zijn in het investeringsbudget 

van 2018, op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007; 

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

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

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

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

sectoren  en latere wijzigingen; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de raming ten bedrage van 41.243,75 EUR excl btw voor de 

opdracht “ cementbetonverhardingen – dienstjaar 2018. Aanvullende opdrachten ”. 
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund zonder nieuwe plaatsingsprocedure  overeenkomstig 

het KB van 14 januari 2013 , artikel 38/1 - ” aanvullende opdrachten “.    

Artikel 3. De  kredieten voor deze aanvullende opdrachten zijn voorzien in het investeringsbudget van 

2018, op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

23.  Jeugdhuis Jotie: herstellen lift. Bestek nr. W00712017. Goedkeuren lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat naast het vervangen van de gevelbekleding van de schacht van de lift van het Jeugdhuis 

Jotie, tevens een volledige revisie van de hefmotor noodzakelijk is; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht “Jeugdhuis Jotie: herstellen lift” een bestek met nr. 

W00712017 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.975,00 EUR excl. btw of 

22.959,75 EUR incl. 21% btw; 

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

zonder voorafgaande bekendmaking; 

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

budgetcode GBB-I-BIA 0750-00/2210007; 

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 42, § 1, 1° a (de goed 

te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 135.000,00 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. W00712017 en de raming voor de opdracht 

“Jeugdhuis Jotie: herstellen lift”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

18.975,00 EUR excl. btw of 22.959,75 EUR incl. 21% btw. 

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

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 op de budgetcode 

GBB-I-BIA 0750-00/2210007. 

Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

24.  Aanpassingen aan oud-schoolgebouw Eine (OC) - bestek nr. W01392018 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 september 2016 betreffende 

de goedkeuring van de opdracht “aanstellen architect voor aanpassingen aan oud-schoolgebouw Eine” 

aan Architectenbureau V-E-CO, Molenstraat 122 bus 1 te 9700 Oudenaarde; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanpassingen aan oud-schoolgebouw Eine 

(ontmoetingscentrum)” een bestek met nr. W01392018 werd opgesteld door de ontwerper, 

Architectenbureau V-E-CO, Molenstraat 122 bus 1 te 9700 Oudenaarde; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 530.243,24 EUR excl. btw of 

641.594,32 EUR incl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

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

budgetcode 0710-00/2210007 (actie GBB-I-BIA); 

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 36; 

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. W01392018 en de raming voor de opdracht 

“Aanpassingen aan oud-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum)”, opgesteld door de ontwerper, 

Architectenbureau V-E-CO, Molenstraat 122 bus 1 te 9700 Oudenaarde. De lastvoorwaarden worden 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 530.243,24 EUR excl. btw of 641.594,32 EUR incl. btw. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 

0710-00/2210007 (actie GBB-I-BIA). 

Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

25.  Leveren en plaatsen van urnenkelders - dienstjaar 2018 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en  plaatsen van urnenkelders - dienstjaar 2018” 

een bestek met nr. L01452018 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.000,00 EUR excl. btw of 

75.020,00 EUR incl. 21% btw; 

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

zonder voorafgaande bekendmaking; 

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

budgetcode 0990-00/2220007/IE-3 (actie GBB-I-BEV); 

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. L01452018 en de raming voor de opdracht 

“Leveren en  plaatsen van urnenkelders - dienstjaar 2018”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt 62.000,00 EUR excl. btw of 75.020,00 EUR incl. 21% btw. 
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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 2018, op budgetcode 

0990-00/2220007/IE-3 (actie GBB-I-BEV). 

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 toewijs 

 

26.  Verkoop door NV DC Real Estate van perceel grond, gelegen langs de Berchemweg. Verzaking 

recht terugkoop. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de brief van de geassocieerde notarissen Bernard Denys & Evy Libert te Avelgem van 06 april 

2018 houdende mededeling dat zij gelast zijn met de verkoop door NV DC Real Estate van een perceel 

grond, gelegen langs de Berchemweg (kadastraal 12de afdeling Melden, sectie A, nr. 1403/L/2P) met een 

oppervlakte van 1,5154 ha aan BVBA Nachtergaele Kristof-BVBA Indaco Constructie; 

Overwegende dat het voormelde perceel blijkens akte van 06 juli 2009, verleden door notaris Leen 

Coppejans, door de stad werd verkocht aan NV DC Real Estate voor 250.000 EUR; 

Overwegende dat conform artikel 15 van deze akte de gemeenteraad toestemming dient te geven tot 

wederverkoop waarbij de koper een vergoeding verschuldigd is aan de stad als volgt berekend: 

(marktprijs op het ogenblik van de toestemming) x 0,75) – geïndexeerde prijs x 0,5, wat neerkomt op een 

meerwaarde van 137.946 EUR; 

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. Er wordt toestemming verleend met de verkoop door NV DC Real Estate van het perceel grond, 

gelegen langs de Berchemweg (kadastraal 12de afdeling Melden, sectie A, nr. 1403/L/2P) met een 

oppervlakte van 1,5154 ha aan BVBA Nachtergaele Kristof-BVBA Indaco Constructie. 

Artikel 2. Naar aanleiding van de toestemming verleend in artikel 1 is de verkoper NV DC Real Estate, 

Gachardstraat 88 bus 12 te 1050 Brussel (ondernemingsnummer BE 0420.135.803) een vergoeding 

verschuldigd aan de stad van 137.946 EUR. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP 

27.  Stedelijke sporthal Rodelos: Aankoop elektronische scoreborden met shotklokken en klokken - 

bestek nr. L01482018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos : Aankoop elektronische 

scoreborden met shotklokken en klokken” een bestek met nr. L01482018 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 11.983,46 EUR excl. btw of 

14.499,99 EUR incl. 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 2018 op de 

budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03/2210007; 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de eerste budgetwijziging 2018; 

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°; 



160 

 

 

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. L01482018 en de raming voor de opdracht 

“Stedelijke sporthal Rodelos : Aankoop elektronische scoreborden met shotklokken en klokken”. De 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 11.983,46 EUR excl. btw of 

14.499,99 EUR incl. btw. 

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

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het investeringsbudget 2018 op de budgetcode 

GBB-I-SPOR 0740-03/2210007. 

Artikel 4. Het krediet zal verhoogd worden bij de eerste budgetwijziging 2018. 

Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

28.  Stedelijke sporthal Rodelos: Aankoop tribunes. Bestek nr. L01512018. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke Sporthal Rodelos : Aankoop tribunes” een 

bestek met nr. L01512018 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.380,14 EUR excl. btw of 

89.999,97 EUR incl. 21% btw; 

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

zonder voorafgaande bekendmaking; 

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

budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03/2210007; 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de eerste budgetwijziging 2018; 

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. L01512018 en de raming voor de opdracht 

“Stedelijke Sporthal Rodelos”, opgesteld door de Sportdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 

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

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 74.380,14 EUR excl. btw of 89.999,97 EUR incl. 21% btw. 

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

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2018 op de budgetcode 

GBB-I-SPOR 0740-03/2210007. 

Artikel 4. Het krediet zal verhoogd worden bij de eerste budgetwijziging 2018. 

Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN 

29.  Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020. Goedkeuring. Budgetwijziging 1-2018. Vaststelling. 

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 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 beslissingen van de Gemeenteraad d.d. 18 december 2017, waarbij meerjarenplanaanpassing 

5 2014-2020 en het budget 2018 respectievelijk goedgekeurd en vastgesteld werden; 

Overwegende dat deze meerjarenplanaanpassing geen inhoudelijke wijzigingen bevat en er louter 

wijzigingen aan het budget 2018 werden aangebracht en de rekeningcijfers van 2017 werden 

geïntegreerd; 

Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 6 2014-2019 bestaat uit een strategische nota, een financieel 

doelstellingenplan, een staat van het financieel evenwicht en een motivering van de wijzigingen; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge positief is in 2019 en 2020; 

Overwegende dat budgetwijziging 1-2018 past binnen meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020; 

Overwegende dat de budgetwijziging 1-2018 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een 

toelichting; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis van 2018 positief is en 20.730.272,27 euro bedraagt; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge van 2018 gedaald is ten opzichte van het budget 2018 en 

4.078.281,89 euro bedraagt; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 43, 146 

§1 en 148; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten; 

Besluit: met 21 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
€17.203.598,63 €28.564.036,56 €32.526.345,80 €35.913.292,21 €20.730.272,77 €6.874.187,52 €1.127.792,38 

Artikel 3: De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief :  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
€4.231.968,11 €8.645.914,21 €7.198.156,28 €6.990.449,33 €4.078.281,89 €3.911.485,32 €4.187.006,88 

Artikel 4. Budgetwijziging 1-2018, met een resultaat op kasbasis van 20.730.272,27 euro en een 

autofinancieringsmarge van 4.078.281,89 euro, past binnen meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 en 

wordt vastgesteld. 

Stemden voor: 21: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, John Adam, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther 

Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (7: Lieven Cnudde, 

Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Els 

Bostyn) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

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: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 
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30.  OCMW - jaarrekening 2017. Kennisname. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW door de Gemeenteraad d.d. 16 

december 2013; 

Gelet op de kennisname van het budget 2017 en de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van het 

OCMW door de Gemeenteraad d.d. 28 november 2016, waarbij de gemeentelijke bijdrage voor 2017 

bepaald werd op 4.626.709,59 euro; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 12 juni 2018 houdende vaststelling van de jaarrekening 

2017 van het OCMW; 

Gelet op de jaarrekening 2017 van het OCMW die bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een 

samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is en 6.755.509,08 euro bedraagt; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge van boekjaar 2017 negatief is en -518.375,11 euro bedraagt; 

Gelet op de kennisname door het Schepencollege d.d. 18 juni 2018 van de jaarrekening 2017 van het 

OCMW; 

Gelet op artikel 174, 176, 254 en volgende van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Kennisname van de beslissing van de OCMW-raad d.d. 12 juni 2018 houdende vaststelling van 

de jaarrekening 2017 van het OCMW met een positief resultaat op kasbasis van 6.755.509,08 euro en een 

negatieve autofinancieringsmarge van -518.375,11 euro. 

Artikel 2. Eén exemplaar van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Voorzitter van het OCMW. 

 

31.  Retributie voor de voor- en naschoolse opvang, zaterdag-, vakantieopvang en opvang op 

snipperdagen. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 met betrekking tot de retributie voor de 

‘voor- en naschoolse opvang in scholen’; 

Overwegende dat voor de registratie van de naschoolse kinderopvang werd overgestapt naar automatische 

registratie; 

Overwegende dat voor deze automatische registratie aan elk kind 2 gratis badges ter beschikking worden 

gesteld die op het einde van het 6de leerjaar moeten terugbezorgd worden; 

Overwegende dat het billijk is dat, wanneer de ouders de badges niet terugbezorgen op het einde van het 

6de leerjaar, zij hiervoor een vergoeding dienen te betalen; 

Overwegende dat een bijdrage van 10,00 euro per badge een redelijke prijs is; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 28 mei 2018 hieromtrent; 

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 van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Met ingang van huidige gemeenteraardsbeslissing zijn hiernavolgende tarieven van toepassing 

voor : 

§1. voor- en naschoolse opvang in scholen : 

- 1,00 euro/kind per begonnen half uur voor de opvang 

- 6,00 euro vroeg- en laattijdigheidsbijdrage/kind en per begonnen half uur (vóór 7h00 en nà 

18h00) 

- 2,00 euro per kind voor één uur sportsnack 

- Gratis voor de kinderen van de opvangkrachten op de momenten dat zij voor- of naschoolse 

opvang verzorgen. 

- Het tarief wordt ’s morgens aangerekend tot 30 minuten voor het begin van de lessen en ’s 

avonds vanaf 15 minuten na het beëindigen van de lessen. 

§2. zaterdagopvang : 

- Halve dag (3u tot 5u) : 11,00 euro per kind 

- Volle dag (meer dan 5u) : 18,00 euro per kind 
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- Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief. 

§3. vakantieopvang : 

- 1/3 dag (0u tot 3u) : 6,00 euro per kind 

- Halve dag (3u tot 5u) : 8,00 euro per kind 

- Volle dag (meer dan 5u) : 14,00 euro per kind 

- Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief. 

§4. opvang op snipperdagen : 

- 1/3 dag (0u tot 3u) : 6,00 euro per kind 

- Halve dag (3u tot 5u) : 8,00 euro 

- Volle dag (meer dan 5u) : 14,00 euro 

- Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief. 

Artikel 2. Er wordt een vergoeding aangerekend van 50 % van het normale tarief indien er werd 

gereserveerd voor de zaterdag-, vakantie- en/of snipperdagopvang en het kind/de kinderen komen niet 

opdagen. 

Artikel 3. De opvanguren en de ouderbijdragen zijn in alle basisscholen gelijkgesteld : 

- Voorschools : van maandag tot vrijdag : van 7h00 tot 15 min voor aanvang van de lessen 

- Naschools : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 15 min na het beëindigen van de 

lessen tot 18h00, woensdag van 11h30 tot 18h00. 

- Zaterdagopvang : van 9h00 tot 18h00 

- Vakantieopvang – opvang op snipperdagen : van 7h00 tot 18h00. 

Artikel 4. De kosten voor de zaterdagopvang, opvang op snipperdagen en deze tijdens de vakanties zullen 

worden opgenomen in de factuur van de naschoolse kinderopvang. 

Artikel 5. De registratie van de opvanguren gebeurt door middel van een badgesysteem. Wanneer een 

ouder niet in of uit badged, zal dit gelijkgesteld worden met aankomst om 7.00 uur of vertrek om 18.00 

uur. 

Per kind worden 2 badges gratis ter beschikking gesteld.   

Vanaf een 3de badge of bij verlies van een badge zal een kostprijs van 10,00 euro worden aangerekend per 

badge. 

De badges dienen terug ingeleverd te worden op het einde van het 6de leerjaar. 

Wanneer de badges niet terug ingeleverd zijn op het einde van het 6de leerjaar zal een kostprijs van 10,00 

euro per badge worden aangerekend. 

Artikel 6. Volgende dossier- en administratieve kosten worden aangerekend voor het verzenden van 

aanmaningen : 

- 1ste herinnering : 5,00 euro 

- 2de herinnering : 7,00 euro. 

Artikel 7. De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0870-00/7040005. 

Artikel 8. De gemeenteraadsbeslissing dd. 18 december 2017 zal worden opgeheven bij het van kracht 

worden van huidige gemeenteraadsbeslissing. 

Artikel 9. Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden een de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

32.  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 4/06/2018; 

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

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

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

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

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

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

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

volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten 

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

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

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

bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

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

betaalbaarstelling. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

33.  Goedkeuring notulen 

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

gemeenteraadszitting van 28 mei 2018 goedgekeurd. 

GEHEIME ZITTING 

BESTUUR PERSONEEL 

34.  Kennisname aanstelling algemeen directeur en aanstellingsbesluit adjunct-algemeen directeur. 

Algemeen directeur Luc Vanquickenborne is afwezig bij de behandeling van dit agendapunt. Schepen 

Mathieu De Cock neemt de functie van secretaris waar. 

De gemeenteraad in geheime zitting, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien 

door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op de consensusnota zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op 

gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van het 

ambt van algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder 

anderzijds; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 

behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de 

eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 

algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 

uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; 

dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 
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Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds 

de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in 

een adjunct- of passende functie; 

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op te 

roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van 

algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving 

en/of bevordering; 

Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;  

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 maart besloot om overeenkomstig artikel 583, §1, 

eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 

directeur; dat de functiebeschrijving en procedure hiertoe door de gemeenteraad werd vastgesteld; 

Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 

instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich 

hiervoor kandidaat te stellen; dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol 

als leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de 

dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan 

worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige 

functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie 

dienen te worden aangesteld; 

Dat zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de 

huidige titularissen; 

Overwegende dat kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een 

gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste 

instantie noodzaakt; 

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2017 waarbij de 

zitting houdende functiehouders tegen 6 juni 2017 hun kandidatuur dienden in te dienen; 

Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens één kandidaatstelling werd 

ontvangen; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders werden gemaakt; 

Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de stadssecretaris van 

rechtswege wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente; 

Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan 

te stellen overeenkomstig artikel 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien als adjunct-

algemeen directeur, dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie van secretaris en 

financieel beheerder niet meer bestaat; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen de 

decretale functiehouders resp. de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie efficiënt en 

tijdig te bewerkstelligen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen; 

Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op 

gemotiveerde en gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de 

organisatie kan overgegaan worden tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met 

aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde secretaris; 

Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus 

tot stand is gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens 

noodzakelijk is om gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde 

integratie-oefening tot een succes te brengen; 

Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen 

des te belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze 

ook worden vermeden; 

Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders ertoe 

geleid heeft dat enkel de stadssecretaris zich kandidaat heeft gesteld na oproeping, hetgeen 

overeenkomstig artikel 583 DLB de aanstelling van rechtswege als algemeen directeur voor gevolg heeft; 

Zodat anderzijds de ocmw -secretaris kan worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur; dat dit 

verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel voor 

de diensten en het personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de 

algemeen directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan; 
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Er nemen 28 leden aan de stemming deel; 

Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 28 ja-stemmen; 

Zodat kan worden besloten, 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege vanaf 7 juni van de stadssecretaris Luc 

Vanquickenborne, die daarmee instemt, als algemeen directeur. 

Artikel 2 

De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke 

anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van 

rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de stadssecretaris verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De 

algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te hebben afgelegd. 

Artikel 3 

De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 DLB de OCMW-secretaris Geert De Meyer, die 

daarmee instemt, aan als adjunct-algemeen directeur. 

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen: 

- Met behoud van de aard van het dienstverband; 

- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 

- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van 

de overdracht recht heeft; 

- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 

- Met behoud van de huidige evaluatieregeling; 

De adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en heeft 

de proefperiode volbracht. 

Artikel 4 

De weddeschaal voor algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur, zoals vermeld in bijlage, wordt 

vastgesteld zoals in bijlage vermeld. 

 

35.  Kennisname aanstelling financieel directeur en aanstellingsbesluit adjunct-financieel directeur. 

Algemeen directeur Luc Vanquickenborne is afwezig bij de behandeling van dit agendapunt. Schepen 

Mathieu De Cock neemt de functie van secretaris waar. 

De gemeenteraad in geheime zitting, 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien 

door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 

het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 

rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

Gelet op de consensusnota zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op 

gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van het 

ambt van financieel directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet-aangestelde 

functiehouder anderzijds; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 

behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de 

eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 

algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en 

financieel beheerder van gemeente en OCMW; 
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Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 

uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; 

dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds 

de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in 

een adjunct- of passende functie; 

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 

beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 

nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij 

wijze van aanwerving en/of bevordering; 

Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;  

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2018 besloot om overeenkomstig artikel 583, 

§1, eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel 

directeur; dat de functiebeschrijving en procedure hiertoe door de gemeenteraad werd vastgesteld; 

Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 

instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich 

hiervoor kandidaat te stellen; dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol 

als leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de 

dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan 

worden verantwoord dat een nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige 

functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie 

dienen te worden aangesteld; 

Dat zodoende werd besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping van de 

huidige titularissen; 

Overwegende dat voor het ambt van financieel directeur vervolgens één kandidaatstelling, met 

vermelding van titels en verdiensten, werd ontvangen; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen 

de functiehouders werden gemaakt en bevestigd werden door het College van Burgemeester en 

Schepenen in de zitting van 23 april 2018; 

Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat mevrouw Saskia Van 

Cauwenberghe, de financieel beheerder van de stad, van rechtswege wordt aangesteld als financieel 

directeur bij de stad; 

Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan 

te stellen overeenkomstig artikel 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien hetzij als adjunct-

financieel directeur, hetzij in een passende functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde 

rechten, gezien de functie van financieel beheerder niet meer bestaat; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen; 

Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op 

gemotiveerde en gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de 

organisatie kan overgegaan worden tot invulling van de nieuwe functie als financieel directeur, met 

aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde financieel beheerder; 

Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus 

tot stand is gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens 

noodzakelijk is om gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde 

integratie-oefening tot een succes te brengen; 

Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen 

des te belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze 

ook worden vermeden; 

Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders ertoe 

geleid heeft dat enkel mevrouw Saskia Van Cauwenberghe, de financieel beheerder van de stad, zich 

kandidaat heeft gesteld na oproeping, hetgeen overeenkomstig artikel 583 DLB de aanstelling van 

rechtswege als financieel directeur voor gevolg heeft; 

Zodat anderzijds de heer Piet De Rijcke, de financieel beheerder van het OCMW, kan worden aangesteld 

als adjunct-financieel directeur; dat dit verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de 

financieel directeur, die nu zowel voor de diensten en het personeel van de stad als het OCMW 

verantwoordelijk is; dat de adjunct de financieel directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan; 

Er nemen 28 leden aan de stemming deel; 
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Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 28 ja-stemmen; 

Zodat kan worden besloten, 

BESLUIT:  

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege vanaf 7 juni 2018 van mevrouw Saskia 

Van Cauwenberghe, de financieel beheerder van de stad, die daarmee instemt, als financieel directeur. 

Artikel 2 

De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke 

anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van 

rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de stad 

verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel 

directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te 

hebben afgelegd. 

Artikel 3 

De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589, §2 DLB de heer Piet De Rijcke, de financieel 

beheerder van het OCMW, die daarmee instemt, aan als adjunct-financieel directeur. 

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen: 

- Met behoud van de aard van het dienstverband; 

- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 

- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van 

de overdracht recht heeft; 

- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 

- Met behoud van de huidige evaluatieregeling; 

- Met behoud van uitoefening van het ambt van Bijzonder Rekenplichtige in de 

Politiezone Vlaamse Ardennen, a rato van een halve dag per week. De stad is de 

grootste aandeelhouder van de zone en houdt hier zo voeling mee. 

De financieel beheerder van het OCMW wordt overeenkomstig artikel 589 DLB aangesteld met behoud 

van de salarisschaal die hij kreeg als financieel beheerder. 

De adjunct-financieel directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en heeft 

zodoende de proefperiode volbracht. 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot aan de beëindiging van de functie van financieel directeur 

door de persoon die door de gemeenteraad is aangesteld cfr. art. 583,§2 DLB, (zijnde mevrouw Saskia 

Van Cauwenberghe), met opname van de heer Piet De Rijcke, de financieel beheerder van het OCMW. 

Artikel 4 

De weddeschaal voor financieel directeur, zoals vermeld in bijlage, wordt vastgesteld zoals in bijlage 

vermeld. 
 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

1. Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1. Vraag en voorstel 1: Tijdelijk sociaal huis (modulaire bouw). 

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

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

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

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

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

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

Inmiddels zijn alle termijnen verstreken en staat de tijdelijke constructie er nog steeds.  Aangezien er geen 

gebruik meer is staat de constructie te verkommeren.  Er werd zelfs al ingebroken.    

Vragen 

1. Wie is de eigenaar van de modulaire bouw?  Wie ontvangt de inkomsten bij een eventuele 

verkoop van de constructie? 

2. Werden de aangekondigde gerechtelijke stappen reeds ondernomen? 
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3. Heeft het AZO een verlenging van vergunning aangevraagd? 

Voorstel 

De gemeenteraad geeft het stadsbestuur opdracht om: 

1. Het nodige te doen om verder verval van de constructie te stuiten. 

2. De constructie zelf nuttig aan te wenden of ze ter beschikking te stellen van verenigingen, in 

afwachting van definitief uitsluitsel omtrent de toekomst van de constructie. 

De vragen en het voorstel worden beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer en 

schepen Mathieu De Cock. 

 

2. Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1. Voorstel 1: Vergeet onze huisdieren niet! 

In mei lanceerde Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts de sticker ‘Vergeet onze huisdieren 

niet!’.  Bij een uitslaande brand stelt de brandweer alles in staat om mensen- en dierenlevens te redden en 

materiële schade te beperken.  De huisdiersticker maakt in noodgevallen de brandweer in één oogopslag 

duidelijk hoeveel en welke dieren er zich in het gebouw bevinden.  Huisdiereigenaars moeten de sticker 

zichtbaar aan een raam of brievenbus hangen.  Dit maakt het voor de brandweer gemakkelijker om tijdens 

een interventie snel en efficiënt te opereren. 

Lokale besturen kunnen de sticker aanvragen en promoten in hun stad of gemeente.  De huisdiersticker 

wordt gedrukt op kosten van de Vlaamse overheid, het lokaal bestuur betaalt enkel de levering. 

Voorstel 

De gemeenteraad geeft het stadsbestuur opdracht om: 

1. in te tekenen op de uniforme huisdiersticker  

2. de beschikbaarheid van de huisdiersticker kenbaar te maken via de gebruikelijke 

informatiekanalen (webstek, infomagazine, inkom ACM) 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

2.2. Vraag 2: Verkeersleefbaarheid Bevere. 

Op maandag 18 juni werden de cijfers bekend gemaakt van de verkeerstellingen die in het voorjaar 

plaatsvonden op 5 locaties in het centrum van Bevere.  Deze tellingen werden georganiseerd naar 

aanleiding van vragen om de verkeersleefbaarheid te verhogen door inwoners uit de Deinzestraat, 

Doornikse Heerweg en KBO Bevere. 

Behalve een aantal suggesties die eerder ook al geopperd waren, werden er die avond geen concrete 

voorstellen gelanceerd om tegemoet te komen aan de kern van het probleem. 

Vragen 

1. Wat zijn de eerstvolgende stappen, nu de resultaten van de tellingen gekend zijn? 

2. Verwerpt het stadsbestuur het voorstel van het buurtcomité van de Deinzestraat (lus 

éénrichtingsverkeer)? 

3. Wanneer zullen de aangekondigde maatregelen op korte termijn (KBO Bevere) effectief 

uitgevoerd worden? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

3. Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1. Voorstel 1: Aankoop van herbruikbare bekers voor de uitleendienst. 

Het stadsbestuur heeft al te kennen gegeven dat het inspanningen wil doen om het verenigingsleven te 

stimuleren en laagdrempelig te maken. Ook voor het milieu wil men graag een inspanning doen. Met de 

aankoop van herbruikbare bekers vangt men die twee vliegen in een klap. Verenigingen hebben een zorg 

minder bij de organisatie van een evenement, ze sparen kostbare centjes en we dragen een steentje bij tot 

het verminderen van de afvalberg. In Gent zal tijdens de Gentse feesten geen wegwerpbeker te vinden 

zijn. De hele Gentse feesten zijn wegwerpbeker vrij. Ook minister van milieu Schauvliege kondigde een 

algemeen verbod op plastic bekers op festivals aan. Bovendien zijn bekers met het logo van de stad een 

mooi marketinginstrument om aan te tonen dat ook Oudenaarde bekommerd is om het milieu. Kunnen we 

op de volgende bierfeesten samen een bruintje drinken uit een herbruikbare beker met bril? 
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Voorstel :  

- Oudenaarde koopt herbruikbare bekers aan voor de stedelijke uitleendienst. 

- Op eigen festivals wordt vanaf 1 januari 2019 enkel met herbruikbare bekers gewerkt. 

Het voorstel wordt gezamenlijk behandeld met vraag en voorstel 7.2 van raadslid Dagmar Beernaert en 

wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

3.2 Voorstel 2: Strooiweide voor dieren. 

Verschillende steden en gemeenten hebben al een dierenstrooiplek. In het bos/de weide kunnen eigenaars 

hun overleden huisdier uitstrooien. Zo verhindert men dat mensen hun huisdier in de eigen tuin gaan 

begraven, maar geeft men hen toch een serene, stille plek om afscheid te nemen van hun compagnon. Als 

men zijn huisdier wil uitstrooien kan men zich melden met een bewijs van het dierencrematorium bij de 

stadsdiensten. De stad voorziet dan een gedenkplaatje dat als herinnering wordt achtergelaten. Die 

uniformiteit zorgt ervoor dat de plek een serene plek blijft die niet vol ligt met leibandjes, speeltjes etc.. 

Voorstel : de stad voorziet een stukje grond dat als strooiweide/bos voor dieren kan dienen. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

Stemming over het voorstel: 

Stemden voor: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + SP.a (2: Maarten 

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 21: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John 

Adam, Guy Hove, Peter Dossche, Katrien De Temmerman, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Gunther 

Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (7: Lieven Cnudde, 

Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Jeanique Van Den Heede, Els Bostyn en Luc Lammens) 

+ Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 2: N-VA (Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) 

Het voorstel wordt niet weerhouden. 

 

3.3. Vraag 3: Schoolstraten en deelname aan de campagne 'Paraat voor de schoolstraat'. 

Begin juni lanceerde minister Crevits de campagne ‘paraat voor de schoolstraat’. De campagne moet 

letterlijk voor meer zuurstof zorgen aan de schoolomgeving. De campagne is het eerste resultaat van de 

‘Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving’ die de minister in april oprichtte. De minister wil zoveel 

mogelijk scholen, zowel basis al secundair, en lokale besturen, schoolstraten laten inrichten en testen 

tussen midden september en midden oktober. 

Vragen:  

- Zullen Oudenaardse scholen deelnemen aan de campagne? Zo ja, hoeveel? 

- Neemt de stad initiatief om zoveel mogelijk scholen te stimuleren om deel te nemen aan dit 

proefproject? 

- Hoe evalueert het stadsbestuur de bestaande schoolstraten? 

- Zijn er concrete plannen om het aantal structurele schoolstraten uit te breiden naar andere scholen? 

- Indien schoolstraten aan bepaalde scholen niet haalbaar zijn, wordt overwogen om met kus- en 

knuffelzones te werken, een andere aanbeveling van de minister? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4. Raadslid Folke D'Haeyer 

4.1. Voorstel 1: GFT-afval. 

Vlaanderen werd ooit ingedeeld in GFT- en Groenregio’s. Oudenaarde is aangeduid als Groen-regio. In 

dergelijke regio worden mensen verondersteld te composteren en wordt geen GFT opgehaald. Op de 

commissie Milieu van 11 juni vernamen we dat daar de eerstvolgende jaren geen verandering in komt. De 

ophaling is niet economisch en ecologisch niet altijd rendabel.  

Binnen het verstedelijkt gebied wonen heel wat gezinnen in appartementen of rijwoningen met een kleine 

koer; zij kunnen thuis niet composteren. 
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Voorstel: de stad werkt een systeem uit zodat mensen die in appartementen wonen of geen tuintje hebben 

hun GFT-afval kwijt kunnen. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

5. Raadslid Steven Bettens 

5.1. Vraag 1: Klimaatprojecten 

Het Vlaams gewest voert een actief beleid om de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. We 

lezen op de website van het departement Omgeving dat de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, een oproep doet aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op poten te zetten om de 

klimaatuitdaging aan te pakken.  De geselecteerde projecten kunnen samen rekenen op 12 miljoen euro. 

De uiterste indieningsdatum van deze projecten is 15 september 2018. 

De stad Oudenaarde ondertekende het Burgemeestersconvenant en werkte in haar Duurzaam 

EnergieActiePlan heel wat maatregelen uit om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Vraag: zal de stad een project uitwerken voor nog uit te voeren duurzame klimaatprojecten die een 

bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen en bij het departement 

Omgeving indienen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

5.2. Vraag en voorstel 2: Plaats van de zachte weggebruiker. 

We stellen vast dat  bij wegwerkzaamheden en mobiliteitsvraagstukken de zachte weggebruiker meer dan 

eens aan zijn lot wordt overgelaten. 

Het gedeelte van de Wortegemstraat vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met 

Moregem kreeg lang geleden een nieuw wegdek. Hoewel het fietspad ook in erbarmelijke staat verkeerde, 

duurde het jaren en pas na herhaaldelijk vragen op de gemeenteraad alvorens het fietspad in meerdere 

fases een nieuwe laag asfalt kreeg. 

Toen de Oudstrijdersstraat een nieuwe laag asfalt kreeg zodat de deelneemsters aan een wielerwedstrijd 

over een mooi wegdek konden rijden, kreeg de betonnen boord die zowel fietspad als parkeerstrook is, 

geen nieuwe laag. Het gevolg is de al vaker aangeklaagde gevaarlijke situatie voor fietsers. 

Dit voorjaar werden verkeerstellingen gedaan in meerdere centrumstraten van Bevere. Oplossingen op 

korte en lange termijn werden op 18 juni ll voorgesteld. Doorgaand vrachtverkeer zal op korte termijn 

geweerd worden. Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komt er niet (onmiddellijk). 

Eenrichtingsverkeer creëert nochtans ruimte voor zachte weggebruikers en kan het autogebruik naar 

beneden halen. Hoewel heel expliciet niet gevraagd door de buurt, komen er in de Deinzestraat vaste 

parkeerplaatsen, parkeerplaatsen die zich deels op het voetpad zullen bevinden. Hierdoor is er minder 

plaats voor de voetganger. En meer voor auto’s. In het centrum van een dorp. Vlakbij twee scholen. 

Heel recent kreeg de oude Aalststraat – dat is het gedeelte parallel met Wijnendale - een nieuwe laag 

asfalt. ’t Is te zeggen, enkel het weggedeelte voor het gemotoriseerd verkeer. Het fietspad dat op meerdere 

plaatsen in slechte staat is, werd ongemoeid gelaten. 

Tweemaal al stelden we op de gemeenteraad voor om een fiets- en voetgangerstoets in te voeren bij 

wegwerkzaamheden. Tweemaal antwoordde het stadsbestuur het voorstel te bespreken op een commissie. 

We wachten nog steeds op die commissie. 

Vragen: 

- In de omgeving van de Oudstrijdersstraat gebeurden een aantal grondverwervingen in functie van de 

herinrichting van deze straat en van het deel van de Ohiostraat aan de oostkant van de Schelde. 

Wanneer wordt met de rioleringswerken en de eigenlijke herinrichting van deze straten begonnen?  

- Maakt de herinrichting van de schoolomgeving op de Nederenamestraat nog steeds deel uit van 

ditzelfde dossier? Wanneer gebeurt de herinrichting van de schoolomgeving? 

- De trage weg die eindigt in de eerste bocht van de Oudstrijdersstraat, komende van de N46 

(Nederenamestraat), kan fietsers en voetgangers over lange afstand weg houden van de nu voor hen 

gevaarlijke Oudstrijdersstraat. Twaalf maanden geleden vernamen we dat studiewerk nodig was 

alvorens met de renovatie van die trage weg kon begonnen worden. Wanneer zal de renovatie 

beginnen?  

- Welke maatregelen ten voordele van de zachte weggebruiker zal de stad op korte termijn in het 

centrum van Bevere nemen? 
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Voorstel:  

- Het fietspad langs de oude Aalststraat krijgt ook een nieuw wegdek. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.3. Vraag 3: Crypte onder de kerk in Eine. 

In de notulen van het schepencollege van 28 mei 2018 lezen we dat voor de restauratie van de crypte 

urgentiewerken dienden uitgevoerd te worden. Er staat ook: “Het saldo van de kosten wordt niet door de 

stad gedragen. Overleg voorzien met de kerkfabriek.” 

Vragen: 

- Wat heeft het overleg met de kerkfabriek opgeleverd  

- Hoe vordert de restauratie? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

6. Raadslid Maarten Blondeel 

6.1 Voorstel 1: Invoeren inhaalverbod in de Gentstraat. 

Toelichting: 

De Gentstraat loopt van de Beverestraat tot de Nestor de Tièrestraat en is één van de drukst bereden 

wegen in onze stad.  De snelheid is beperkt tot 50 km/u.  De rijbaan is breed, wat vaak een uitnodiging 

blijkt te zijn tot overdreven snelheid.   

Op deze weg vond omwille van de overdreven snelheid reeds eerder een dodelijk ongeval plaats.   

De weg kent een aantal kruispunten die extra voorzichtigheid vragen.  De straat is bovendien langs 

weerzijden bewoond, wat extra voorzichtigheid vraagt voor op- en afritten van woningen.   

Ongeduldige chauffeurs kunnen het vaak niet laten om de chauffeur die wacht of vertraagt om een 

maneuver uit te voeren of af te slaan in te halen.  

Dit brengt gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee.  

Het invoeren van een inhaalverbod kan deze situaties uitsluiten. 

Voorstel: Er wordt een inhaalverbod ingevoerd in de Gentstraat. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

6.2. Voorstel 2: Zebrapaden aan het kruispunt Dijkstraat-Blekerijstraat. 

Toelichting: 

Na vernieuwing van het wegdek is het zebrapad op het kruispunt Dijkstraat Blekerijstraat dat voetgangers 

toelaat de Blekerijstraat over te steken verdwenen. 

Er is wel nog een zebrapad op het kruispunt in de Dijkstraat zelf en één in de Gevaertsdreef.   

Met andere woorden laat het kruispunt één onveilige opening voor het oversteken voor voetgangers.  Dit 

zorgt voor verwarrende en onveilige situaties zowel voor voetgangers als voor automobilisten.  

Voorstel:  

- Er wordt een zebrapad voorzien op het kruispunt Dijkstraat Blekerijstraat dat voetgangers toelaat de 

Blekerijstraat veilig over te steken. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

7. Raadslid Dagmar Beernaert 

7.1. Vraag en voorstel 1: Derde-betalersysteem De Lijn. 

Uit cijfers van Solva en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen blijkt dat 38,2% van de inwoners van 

Oudenaarde een job heeft in de eigen gemeente. Daarmee tekent onze stad de hoogste score op in de hele 

regio. Tegelijkertijd zien we dat 81% van de inwoners van Oudenaarde nooit tot zeer zelden het openbaar 

vervoer gebruikt. Met de ochtend- en avondspits in het achterhoofd die zowel in Bevere als aan de 

ophaalbrug voor dagelijkse problemen zorgt, lijkt het ons aangewezen het openbaar vervoer te promoten, 

zeker ook voor inwoners van onze stad die ook in de stad werken. Daarom stelt sp.a Oudenaarde voor om 

een derdebetalersysteem op poten te zetten met De Lijn waarbij inwoners van onze stad zich aan een 

voordelig tarief in onze stad kunnen bewegen. Verder vraagt sp.a ook aan het stadsbestuur om met De 

Lijn rond tafel te zitten om de dienstverlening en het busaanbod in onze regio te optimaliseren. 
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Daarbij volgende vragen: 

1. Is het stadsbestuur bereid om samen te zitten met De Lijn om de dienstverlening en het aanbod aan 

openbaar vervoer in onze stad te optimaliseren?  

Daarbij volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde werkt met De Lijn een derdebetalerssysteem uit waardoor inwoners van Oudenaarde 

voor 1 euro het openbaar vervoer kunnen nemen binnen Oudenaards grondgebied. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

7.2. Vraag en voorstel 2: Uitlenen herbruikbare bekers. 

De komende Gentse Feesten drink je je pintje of cola enkel uit herbruikbare bekers. Zo wil de stad feesten 

milieuvriendelijker maken en de plastiekberg met 1,6 miljoen wegwerpbekers verminderen. In haar 

fuifdraaiboek tipt de Jeugddienst aan organisatoren om vooraf goed te bekijken of er glazen, gewone 

plasticbekers of herbruikbare bekers gebruikt zullen worden. Met het oog op milieuvriendelijker fuiven 

en feesten in Oudenaarde, stelt sp.a Oudenaarde voor om te investeren (eventueel ism IVLA) in een lot 

herbruikbare bekers die via een uitleensysteem kunnen uitgeleend worden aan organisatoren van feesten 

en fuiven in Oudenaarde. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Hoe staat het stadsbestuur tegenover het idee om ook in Oudenaarde milieuvriendelijker feesten 

te promoten en feesten en fuiven (zoals de Bierfeesten, United Festival, fuiven van jeugd- en 

andere verenigingen) de mogelijkheid te bieden om herbruikbare bekers aan te bieden? 

2. Is het stadsbestuur bereid om binnen IVLA het voorstel tot aankoop van herbruikbare bekers op 

de agenda te zetten? 

Daarom volgend voorstel: 

Om milieuvriendelijk feesten te promoten investeert stad Oudenaarde in herbruikbare bekers die via 

een uitleensysteem terbeschikking worden gesteld aan verenigingen en organisatoren van fuiven, 

feesten en festivals. 

Vraag en voorstel werden gezamenlijk behandeld met voorstel 3.1 van raadslid Elisabeth Meuleman en 

werden beantwoord door schepen Mathieu De Cock en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

7.3. Vraag 3: Nummerplaatherkenning Markt. 

Bij de heraanleg van de markt werd een systeem van nummerplaatherkenning voorzien om bepaalde 

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

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

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

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

Daarbij volgende vragen: 

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

2. Vanwaar de vertraging? 

3. Wanneer zal het systeem operationeel zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

8. Raadslid Hilde De Smet 

8.1. Vraag 1: Afsluiten van straten tijdens evenementen. 

Hoewel  dit zo veel mogelijk vermeden wordt,  is het soms nodig om een straat waar een evenement 

doorgaat af te sluiten om zo de veiligheid voor alle partijen te garanderen zoals onder andere onze 

wekelijkse markt ,  enz … 

Vraag :  

Indien de straat dan toch afgesloten dient te worden, zou het eventueel mogelijk zijn om een reglement 

van die aard op te stellen  zodat voor de tijdsduur van het afsluiten de lokale handelaars naar buiten 

kunnen treden met hun goederen en diensten?  

Zo zou bij mooi weer een kledingzaak bv een rekje  kunnen buiten zetten om hun waren aan te prijzen of 

een horecazaak  enkele tafeltjes met stoeltjes  op de stoep kunnen zetten daar waar dit tot nu toe niet 
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mogelijk was. Dit hoeft geen enkele verplichting te zijn, maar zo krijgen de handelaars de kans om de 

slogan,  door onze stad gepromoot sinds juli 2013 ” Kom buiten en zet u”,  nog meer kracht bij te zetten. 

Dit zou zeker ten goede komen van zowel handelaar als burger. 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

8.2 Voorstel 2: Kleine aanpassing voetpad Tacambaroplein. 

De aanpassingen die we in onze stad doorvoeren aan de mobiliteit heeft soms gevolgen voor andere 

plaatsen in onze stad. 

Zo is het goed dat grote vrachtwagens niet via onze markt moeten rijden en rond moeten rijden. Dit heeft 

echter tot gevolg dat het voetpad op het kruispunt van de Nederstraat en de Wijngaardstraat, stuk gereden 

wordt door de vrachtwagens voor onder andere de belevering van de Colruyt , maar ook door bussen  

omdat hun draaicirkel te groot  is.  Het binnenrijden via de Beverestraat   is hierbij  geen alternatief daar 

de spoorwegbrug te laag is. 

Voorstel : 

Kan er  een kleine aanpassing aan het voedpad aangebracht worden zodat het stadsbestuur  niet telkens 

geconfronteerd wordt met uit te voeren herstellingen? Zie foto’s. 

Paaltjes zijn hier geen optie. Men kan het best omschrijven als het doortrekken van de busstrook. Het is 

per slot van rekening het stadsbestuur die hen via die weg laat omrijden dus dienen “wij” als stad er ook 

voor te zorgen dat deze bestuurders op een comfortabele en veilige manier hun manoever kunnen 

uitvoeren zonder beschadigingen aan te brengen aan het voetpad. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove en burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

De vergadering wordt geheven om 22u10. 

 

Goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2018. 

 

Algemeen directeur,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


