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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter; 

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

Mathieu De Cock, Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

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

Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Luc Lammens, 

Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Maarten Blondeel, 

Dagmar Beernaert: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: secretaris 

Verontschuldigd: Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Visie integratieproject OCMW-stadsbestuur. 

Raadslid Folke D’Haeyer vervoegt de zitting om 19u09. 

De gemeenteraad keurt de visietekst met betrekking tot het integratietraject OCMW-stadsbestuur goed 

met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen. 

Stemden voor: 28: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

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

Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven 

Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Jeanique Van 

Den Heede en Luc Lammens) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-

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

Onthielden zich: 2: SP.a (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)  

 

KMO - HANDEL 

2.  Subsidiereglement premies kernwinkelgebied. 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen de gemeenten wil stimuleren om 

financiële maatregelen te nemen ter versterking van het kernwinkelgebied; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 03.10.2017 betreffende de toekenning van de subsidie door het 

Agentschap Innoveren en Ondernemen; 

Gelet op het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, in het bijzonder de derde doelstelling: het 

waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van de 

kernwinkelgebieden; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 27.03.2017: Ruimtelijk-economische verordening 

detailhandel: goedkeuren van een beleidskader voor detailhandel met als doelstelling de gewenste 

ontwikkeling van de detailhandelsstructuur in Oudenaarde beleidsmatig te verankeren; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen dd. 27.10.2017 een principiële 

goedkeuring verleende voor het ontwerp van stedenbouwkundige verordening detailhandel; 

Overwegende dat in het ontwerp van stedenbouwkundige verordening detailhandel het kernwinkelgebied 

afgebakend wordt; 

Overwegende dat de afbakening bewust beperkt gehouden wordt om voldoende dynamiek te garanderen; 

Overwegende dat in het kernwinkelgebied gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke verdichting van 

het handelsaanbod; 
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Overwegende dat het stadsbestuur positieve, stimulerende acties en maatregelen wil nemen ter 

versterking van het kernwinkelgebied en die de commerciële aantrekkingskracht te verhogen; 

Overwegende dat het stadsbestuur financieel sterk geïnvesteerd heeft in de kwaliteit van het openbaar 

domein in het kernwinkelgebied; 

Overwegende dat eigenaars en huurders van handelspanden in het kernwinkelgebied met de subsidie een 

financiële stimulans bekomen om de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden te verbeteren; 

Overwegende dat de subsidie van 150.000,00 euro in de periode 2018 - 2020 nieuwe opportuniteiten biedt 

aan eigenaars van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied;  

Overwegende het akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 12.02.2018; 

Besluit:  Met 25 stemmen voor en 5 onthoudingen 

HOOFDSTUK 1. BEGRIPPENKADER 

Artikel 1. Definities 

Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: 

Handelszaak: elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen vereist is en die de uitoefening van een kleinhandel of horecazaak tot doel heeft. 

Handelspand: het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt uitgebaat, met uitsluiting van alle delen 

die niet uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de uitbating van de handelszaak. 

Handelaar: de uitbater, natuurlijke of rechtspersoon, van de handelszaak. 

Commerciële ruimte: oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor publiek. 

Kernwinkelgebied: Hoogstraat, Nederstraat, Pompstraat, Kruisstraat, Markt, Broodstraat, Krekelput en 

Tussenbruggen. 

HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN 

Artikel 2. Doelstelling 

De subsidie heeft als doel de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en de uitstraling en de kwaliteit 

van de handelspanden te verbeteren, waardoor het kernwinkelgebied van Oudenaarde versterkt wordt. 

Artikel 3. Subsidie 

Binnen de perken van het voorziene budget verleent de stad een subsidie voor: 

 Gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied 

 Aanpassingswerken voor wonen of werken boven handelszaken in het kernwinkelgebied 

 Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied 

 Aanpassingswerken om van één of meer panden één geschikte handelszaak te maken binnen het 

kernwinkelgebied 

Deze subsidie wordt mee mogelijk gemaakt met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en 

Ondernemen. 

HOOFSTUK 3. TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 4. Begunstigden 

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die: 

 houder is van de zakelijke rechten op het handelspand, met name: de volle eigenaar, de 

vruchtgebruiker, de erfpachter, de opstalhouder 

 huurder is van de commerciële ruimte in het handelspand 

Artikel 5. Algemene voorwaarden 

§1. De subsidie betreft enkel handelspanden: 

 die binnen het kernwinkelgebied gelegen zijn 

 die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn 

 die indien vereist over een socio-economische vergunning beschikken 

 die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak, 

 waarvan de publieke toegang tot de commerciële ruimte gelegen is op de gelijkvloerse verdieping 

 waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaat en waar een nieuwe 

invulling door een handelszaak wordt voorzien 

§2. Het handelspand moet ten minste vijf jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking een 

handelszaak herbergen en het handelspand mag niet verkocht worden. 

§3. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover 

 ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften 

 de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn 

 ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is 

Artikel 6. Activiteiten uitgesloten van de subsidie: 
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 Groothandel (bij gemengde activiteit is de ingeschreven hoofdactiviteit in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen doorslaggevend) 

 De (para)medische, vrije en intellectuele beroepen, met uitzondering van apothekers 

Artikel 7. Kosten die uitdrukkelijk uitgesloten worden van subsidie: 

 Erelonen en kosten van architecten en veiligheidscoördinatie 

 Nieuwbouw (constructie waarbij geen enkele gevel al bestaat)  

 Plaatsen en vervangen van garagepoorten 

 Werken die de commerciële activiteit niet zichtbaar ondersteunen (bv. dakwerken) 

 Eigen prestaties 

HOOFDSTUK 4. GEVELRENOVATIE VAN HANDELSPANDEN BINNEN HET 

KERNWINKELGEBIED 

Artikel 8. Subsidieerbare werken 

Werken die de renovatie en/of verfraaiing van de gevel van een handelspand tot gevolg hebben, komen in 

aanmerking voor de subsidie. 

Artikel 9. Bijkomende voorwaarden 

§ 1. De kosten voor de gevelrenovatie bedragen minimaal € 2.500 exclusief btw; 

§ 2. In de laatste 10 jaar werd nog geen premie voor gevelrenovatie toegekend door de stad Oudenaarde 

voor het betrokken pand; 

§ 3. De renovatie maakt deel uit van een volledige gevelrenovatie, 

§ 4. De aanvrager is verplicht onvergunde reclamepanelen en andere onvergunde gevelconstructies te 

verwijderen.   

HOOFDSTUK 5. AANPASSINGSWERKEN VOOR WONEN OF WERKEN BOVEN  

HANDELSZAKEN IN HET KERNWINKELGEBIED 

Artikel 10. Subsidieerbare werken 

Enkel verbouwingswerken die wonen of werken boven handelszaken in het kernwinkelgebied mogelijk 

maken, komen in aanmerking voor de subsidie: 

 Het creëren van een aparte toegang, waar die niet meer bestaat, naar volwaardige nieuwe woon- 

of werkruimtes op bovenverdiepingen van een handelszaak; 

 Het installeren van een trap of lift naar de bovenverdieping waar de nieuwe woon- of 

werkruimtes ingericht worden; 

 Het installeren van sanitair, elektriciteit, gas, waterleiding in de nieuwe woon- of werkruimtes; 

 Andere functionele inrichtings- of renovatiewerken. Werken die louter dienen voor decoratieve 

aankleding (bv. raambekleding, verlichting, behang- of schilderwerken voor het interieur…) 

komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

Artikel 11. Bijkomende voorwaarden 

 de toegankelijk gemaakte woonruimtes moeten als volwaardige woningen kunnen beschouwd 

worden en hebben minimum 65m² woonoppervlakte; 

 Gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van betaling van de subsidie, 

moet de nieuwe aparte toegang behouden blijven; 

Een afgevaardigde van het stadsbestuur krijgt toegang tot handelspand en de woon- en werkruimtes 

boven de handelszaak om de naleving van de bepalingen van dit reglement te controleren.  

HOOFDSTUK 6. VERHUIS VAN EEN HANDELSZAAK VAN BUITEN NAAR BINNEN HET 

KERNWINKELGEBIED 

Artikel 12. De subsidie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

§ 1. De aanvrager eigenaar/uitbater is van een bestaande en actieve handelszaak buiten het 

kernwinkelgebied van Oudenaarde, en deze handelszaak verhuist naar het kernwinkelgebied. Als bewijs 

hiervan wordt een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen ingediend waar zowel de 

ondernemings- als de vestigingsgegevens van de te verhuizen handelszaak vermeld worden. 

§ 2. Er is voldaan aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak. 

§ 3. De handelaar een overeenkomst heeft afgesloten die meer dan één jaar loopt voor het gebruik van het 

pand, hetzij met een handelshuurovereenkomst, hetzij een aankoopakte van het pand. Deze worden 

voorgelegd bij het aanvragen van de subsidie. 

HOOFDSTUK 7. AANPASSINGSWERKEN OM VAN EEN OF MEER PANDEN EEN 

GESCHIKTE HANDELSZAAK TE MAKEN BINNEN HET 

KERNWINKELGEBIED 

Artikel 13. Subsidieerbare werken 
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Aanpassingswerken die tot gevolg hebben dat van een pand een geschikte handelszaak gemaakt wordt en 

aanpassingswerken om van meerdere panden één geschikte handelszaak te maken, binnen het 

kernwinkelgebied.  

Het moet gaan om functionele inrichtings- of renovatiewerken. Werken die louter dienen voor 

decoratieve aankleding (bv. raambekleding, verlichting, behang- of schilderwerken voor het interieur…) 

komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

Artikel 14. Bijkomende voorwaarde 

Eén maand na de uitbetaling van de subsidie wordt effectief een handelszaak uitgebaat of wordt het pand 

aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV of wordt het pand door de eigenaar zelf 

verhuurd. 

HOOFDSTUK 8. SUBSIDIE 

Artikel 15. Subsidiebedragen 

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van : 

 Gevelrenovatie van handelspanden binnen het kernwinkelgebied: 40% met een maximum van € 

10.000. De uitgevoerde werken bedragen minimaal € 2.500 (excl. btw). 

 Aanpassingswerken om van één of meer panden, één geschikte handelszaak te maken binnen het 

kernwinkelgebied: 40% van de kosten met een maximum van € 25.000 

 Aanpassingswerken voor wonen of werken boven handelszaken in het kernwinkelgebied: 40% 

met een maximum van € 10.000 

 Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied: 40% van de kosten 

met een maximum van € 10.000 

De maximale totale subsidie (voor alle subsidietypes samen) per handelspand bedraagt € 25.000  

Artikel 16. Beperkingen 

Elk subsidietype uit dit reglement kan slechts éénmaal per pand bekomen worden binnen de looptijd van 

het reglement. 

De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde krediet. 

Wanneer sprake is van samenvoeging van panden, worden de samen te voegen panden beschouwd als één 

pand. 

HOOFDSTUK 9. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 17. Aanvraagdossier 

Vóór de aanvang van de werken dient digitaal een aanvraag tot het bekomen van de subsidie ingediend te 

worden. De aanvraag kan eveneens aangetekend verzonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden: 

Stadsbestuur Oudenaarde, Bedrijvenloket, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde 

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn: 

 het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het 

aanvraagformulier kan bekomen worden op de website www.oudenaarde.be en bij het 

bedrijvenloket, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde; 

 een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: een kopie van de 

onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel 

waaruit het bouwrecht blijkt; 

 een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte 

eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder;  

 de (aanvraag tot) omgevingsvergunning indien vereist voor de uit te voeren werken. Voor 

bepaalde niet-vergunningsplichtige werken binnen het beschermd stadszicht is een schriftelijke 

toelating van het College van Burgemeester en Schepenen of van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed noodzakelijk. Voorafgaandelijk dient hiervoor advies gevraagd te worden aan de dienst 

stedenbouw bij de stad Oudenaarde. 

 een beschrijving van de uit te voeren werken. Uit de beschrijving moet ondubbelzinnig het 

beoogde resultaat van de werken blijken. 

 een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van een aannemer;  

 genummerde foto’s van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de 

oriëntatie van de foto’s 

Artikel 18. Ontvankelijkheid 

Een aanvraagdossier is ontvankelijk als het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend is en alle 

gevraagde documenten bijgevoegd werden. De ontvankelijkheid wordt één maand na de indiening van de 

aanvraag meegedeeld via een gewone zending. 

Artikel 19. Beslissing 
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Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van de bevoegde stedelijke diensten de 

aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren, en deelt binnen twee maanden na indiening van de 

ontvankelijke aanvraag haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager. 

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te 

voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn 

medewerking weigert, vervalt het recht op de subsidie. 

Artikel 20. Aanvang van de werken 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen vóór de principiële 

goedkeuring van de aanvraag door het stadsbestuur. 

HOOFDSTUK 10. UITBETALING VAN DE SUBSIDIES 

Artikel 21. Termijnen 

De aanvrager moet uiterlijk anderhalf jaar na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het 

stadsbestuur, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de 

subsidies indienen. Desgevallend moet deze termijn ook vallen binnen de termijn van de goedgekeurde 

omgevingsvergunning. 

Indien de aanvrager de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie niet tijdig kan inleveren, kan hij voor het 

verstrijken van de voorziene termijn uitstel vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen via 

een gemotiveerd schrijven. Het College van Burgemeester en Schepenen deelt zijn beslissing mee via een 

gewone zending. 

Artikel 22. Aanvraag tot uitbetaling van de subsidie 

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie bevat minimaal uit volgende documenten: 

 Kopies van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de aanvrager 

 Kopies van de betalingsbewijzen van de ingediende facturen 

 Desgevallend de keuringsattesten voor gas en elektriciteit 

 Foto’s van na de werken 

Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken dienen toegelaten te worden. De uitvoering van de 

werken is gebeurd volgens de goedkeuring en de geldende bepalingen van dit reglement. 

Ongeacht bovenstaande bepalingen moeten volgende voorwaarden voldaan zijn met betrekking tot de 

facturen die ingediend worden: 

 Alle kosten zijn gefactureerd op het adres van de eigenaar / uitbater van het handelspand, die 

werken laat uitvoeren 

 Alle facturen mogen enkel prestaties betreffen die geleverd werden vóór 31 december 2020 

 Alle facturen moeten gedateerd zijn vóór 15 januari 2021 

 Alle facturen moeten betaald zijn vóór 31 maart 2021 

Artikel 23. Berekening subsidie 

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de 

belasting op toegevoegde waarde. 

Facturen kunnen geheel of gedeeltelijk geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze 

betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de facturen 

aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden 

valt over welke werken het precies gaat, worden onontvankelijk verklaard. 

Artikel 24. Uitbetaling 

Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de dertig dagen uitbetaald door overschrijving op 

het rekeningnummer van de gerechtigde(n). 

HOOFDSTUK 11. TERUGVORDEREN VAN DE SUBSIDIE 

Artikel 25. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen, 

vermeerderd met de wettelijke intrest: 

 indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen 

afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie 

 indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd. 

 wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd 

toegekend 

Artikel 26. Het College van burgemeester en schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen pro 

rata van het aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze sommen vanaf de 

datum van ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, indien: 
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 de eigenaar van het handelspand die dit pand verhuurt, binnen de vijf jaren na uitkering van de 

subsidie het handelspand verkoopt of het niet terug verhuurt ingeval van stopzetting of 

beëindiging van de huurovereenkomst; 

 de eigenaar van het handelspand die de handelszaak in het pand zelf uitbaat, binnen de vijf jaren 

na uitkering van de subsidie de handelszaak verkoopt of stopzet; 

 de uitbater van het handelspand die de handelszaak uitbaat, binnen de vijf jaren na uitkering van 

de subsidie de handelszaak stopzet; 

 wanneer de gesubsidieerde samenvoeging binnen de vijf jaar na toekenning van de subsidie wordt 

opgeheven. 

Artikel 27. Als blijkt dat de werken al begonnen zijn vóór de principiële goedkeuring van de aanvraag 

door het stadsbestuur kan de totaliteit van de werken niet meer worden uitbetaald. De aanvrager zal 

hiervan per gewoon schrijven op de hoogte gebracht worden. 

Artikel 28. Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde 

bevoegd. 

HOOFDSTUK 12. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 29. Cumuleerbaarheid 

De subsidie toegekend door het stadsbestuur van Oudenaarde is niet cumuleerbaar met andere 

steunmaatregelen van de stad Oudenaarde voor dezelfde werken. 

De aanvrager verbindt zich ertoe, door de ondertekening van het aanvraagdossier, om de ingediende 

facturen voor deze subsidie niet te gebruiken voor het bekomen van andere toelagen. 

Artikel 30. Overdraagbaarheid 

Principieel toegekende subsidies kunnen niet overgedragen worden naar een overnemende handelaar of 

eigenaar. 

Artikel 31. Geldigheidsduur 

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2018 en is geldig tot en met 31 december 2020. 

De gemeenteraad van Oudenaarde kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten. 

Artikel 32. Bekendmaking 

Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

Afschrift van dit reglement, zal conform artikel 42§3 van het gemeentedecreet worden verzonden aan de 

griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank van Oudenaarde. 

Stemden voor: 25: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

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

Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven 

Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Jeanique Van 

Den Heede en Luc Lammens) + 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)  

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

3.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats 15 

minuten t.h.v. Oudstrijdersstraat 88 voor De Krantenhoek. 

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

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Oudstrijdersstraat voor de krantenhoek ter hoogte van huisnummer 88 wordt een 

parkeerplaats voor kort parkeren voorzien (max. 15 min.). Dit wordt aangeduid door de verkeerstekens E9 

met onderbord type VIIc “15 minuten” en onderbord type Xc 5m (opgaande pijl). 

Artikel 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS 

4.  Toekennen van een éénmalige toelage aan EduART VZW voor het organiseren van de 

Matthäuspassion van JS Bach te Oudenaarde op zondag 18 maart 2018. 

De Gemeenteraad, 

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

van sommige toelagen; 

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

toepassing vallen van de wet; 

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

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

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

van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°; 

Overwegende dat voor het jaar 2018 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die 

lager is dan 25.000,00 euro : 

 Oudenaarde EduART VZW – 6.000,00 euro; 

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

voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers; 

Overwegende dat het geven van een toelage van 6.000 euro aan de kunsteducatieve vereniging EduART 

VZW (kunsteducatieve vereniging van de SAMWD Oudenaarde – ondernemingsnummer 0410.457.379) 

zal gebruikt worden voor het organiseren van de Mathhäuspassion JS Bach te Oudenaarde op zondag 18 

maart 2018, waarvan de totale uitkoopsom 12.000 euro bedraagt.  

Overwegende dat het budget van 6.000 euro kan verschoven worden vanuit exploitatiebudget 2018 

cultuur (2.000 euro) en muziekacademie (4.000 euro) naar GBB-MUZIEK/0820-01/6493000 – toegestane 

werkingssubsidies aan verenigingen. 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

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

waarde lager dan 25.000,00 euro blijven geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd door 

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

van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°; 

Artikel 2. Voor het jaar 2018 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die lager is 

dan 25.000,00 euro : 

 Oudenaarde EduART VZW – 6.000,00 euro; 

Artikel 3. De goedkeuring van de éénmalige toelage t.b.v. 6.000 euro aan EduART VZW voor het 

organiseren van de Mathhäuspassion van JS Bach te Oudenaarde op zondag 18 maart 2018.  

 

BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG 

5.  Reglementen ter ondersteuning van het jeugdwerk: aanpassing. 

De Gemeenteraad,  

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

van sommige toelagen;  

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013;  

Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15/01/2018; 

Gelet op het positief advies van de stedelijke jeugdraad d.d. 24/11/2017; 

Overwegende dat de bestaande subsidiereglementen dienen aangepast te worden aan de gewijzigde 

wetgeving en aan de evoluties binnen het jeugdwerk;  
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Overwegende dat de voorbije jaren de aanvragen voor de projectsubsidie vaak te laat werden ingediend 

en de jeugddienst de dossiers op een termijn van 21 dagen kan behandelen; 

Overwegende dat er vraag is naar kampvervoer op zaterdag, zondag en feestdagen; 

Gelet op het ontwerp van de nieuwe reglementen m.b.t. “kampvervoer” en “projectsubsidie”.  

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;  

Gelet op het ontwerp van de nieuwe reglementen in bijlage;  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De reglementen “kampvervoer” en “projectsubsidie” zoals geviseerd in bijlage aan deze 

beslissing worden goedgekeurd.  

Artikel 2. De nieuwe regelementen gaan van kracht vanaf 1 maart 2018. 

Artikel 3. De reglementen, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 31 maart 2014, worden vanaf 28 

februari 2018 opgeheven. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

6.  Installatie pompstation t.b.v. KWIK Eine - bestek nr. W00812017. Bekrachtiging 

collegebeslissing dd°  29/01/2018 houdende gunning. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking en de raming  ten bedrage van 43.201,00 EUR excl. btw (  BTW – 

recupereerbaar – rioolgebonden werken); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende 

gunning aan NV Wannijn, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen, ten bedrage van 69.488,40 EUR excl. 

BTW (BTW – recupereerbaar – rioolgebonden werken ); 

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

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

Overwegende dat de gunning de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat deze dient 

bekrachtigd in de gemeenteraad; 

Overwegende dat het visum zal verleend worden door de financieel beheerder na goedkeuring van 

bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing houdende bekrachtiging van de toewijs; 

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

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

wijzigingen; 

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

van 135.000,00 EUR excl. btw niet bereikt); 

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

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

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

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

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: met 23 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Met betrekking tot  de opdracht “Installatie van een pompstation tbv KWIK Eine” wordt de 

beslissing van  het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende gunning aan 

NV Wannijn, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen,ten bedrage van 69.488,40 EUR excl. 21 % btw (BTW 

– recupereerbaar – rioolgebonden werken) bekrachtigd. 

Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0310-00/2280007 (BTW – recupereerbaar – rioolgebonden werken). 

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. 

Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

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

Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven 

Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Jeanique Van 

Den Heede en Luc Lammens) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 
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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)  

 

7.  Heraanleg Einestraat en Lappersfort - bestek nr. W00502017. Bekrachtigen van de 

collegebeslissing dd° 29 januari 2018 houdende goedkeuring van de gunning. 

De gemeenteraad, 

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

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

raming ten bedrage van 247.858,00 EUR excl. btw meerbepaald: 

-) niet BTW-recupereerbare werken ( wegeniswerken) : 238.003,00 EUR  + 49.980,63 EUR ( 21% BTW) 

= 287.983,63 EUR; 

-) BTW-recupereerbare werken ( rioleringswerken) : 9.855,00 EUR excl. BTW; 

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

goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten; 

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

collegebeslissing van 06 november 2017 houdende goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de 

nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende 

gunning aan  BVBA Cochuyt-De Smet, Krommewege 39 te 9990 Maldegem ten bedrage van 

326.729,30 EUR excl. btw of 371.200,54 EUR incl. btw meerbepaald : 

-) niet BTW-recupereerbare werken ( wegeniswerken) : 211.767,80 EUR  + 44.471,24 EUR ( 21% BTW) 

= 256.239,04 EUR; 

-) BTW-recupereerbare werken ( rioleringswerken) : 114.961,50 EUR excl. BTW; 

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

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

(rioleringswerken); 

Overwegende dat de gunning de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig  dat de 

toewijzingsbeslissing dient bekrachtigd in de  gemeenteraad;  

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: met 23 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht  “Heraanleg Einestraat en Lappersfort” wordt de beslissing van 

het college van buremeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende gunning aan BVBA Cochuyt-De 

Smet, Krommewege 39 te 9990 Maldegem, ten bedrage van  326.729,30 EUR excl. btw of 

371.200,54 EUR incl. btw bekrachtigd. 

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

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00 2240007 ( 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. 

Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

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

Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven 

Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Jeanique Van 

Den Heede en Luc Lammens) + 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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8.  Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Bekrachtigen va de collegebeslissing dd° 29 

januari 2018 houdende gunning. 

De gemeenteraad, 

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

lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 403.119,25 EUR (exclusief BTW) of 487.774,29 EUR 

(inclusief BTW); 

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

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

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

collegebeslissing van 06 november 2017 houdende goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de 

nieuwe wetgeving overheidsopdrachten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende 

gunning aan NV Krinkels, Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, ten bedrage van 611.680,86 EUR 

(exclusief BTW) of 740.133,84 EUR (inclusief BTW); 

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

op budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2220007; 

Overwegende dat de gunning de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat deze dient 

bekrachtigd in de gemeenteraad; 

Overwegende dat de grootste oorzaak van het prijsverschil zich bevindt in de posten met betrekking tot de 

grondwerken; dat de raming voor de grondwerken gebaseerd was op gelijkaardige hoeveelheden 

grondverzet uit andere werken maar dat de inschrijvers bij hun inschrijving vermoedelijk rekening hebben 

gehouden met de voorgeschiedenis (voormalig baggerstort) van het terrein; 

Overwegende dat het visum zal verleend worden door de financieel beheerder na goedkeuring van de 

bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing houdende bekrachtiging van de gunning;  

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: met 23 stemmen voor en 7 onthoudingen 

Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Aanleg van 2 rugbyvelden” wordt de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende gunning aan NV Krinkels, Auguste 

Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, ten bedrage van 611.680,86 EUR (exclusief BTW) of 740.133,84 EUR 

(inclusief BTW) bekrachtigd. 

Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017 en 

2018, op budgetcode GBB-I-SPOR 0740-03 2220007. 

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. 

Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

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

Gunther Botteldoorn, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8: Lieven 

Cnudde, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, Jeanique Van 

Den Heede en Luc Lammens) + 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)  

 

9.  Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename - bestek nr W00492017. Bekrachtigen van 

de collegebeslissing dd° 29/01/2018 houdende gunning.   

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

lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 147.141 EUR (exclusief BTW) of 178.040,61 EUR 

(inclusief BTW)  en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure; 

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

goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten; 

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

collegebeslissing van 06 november 2017 houdende goedkeuren van de aanpassing van het bestek aan de 

nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende 

gunning aan BVBA P.I.C., Leeweg 24 te 9270 Laarne ten bedrage van  162.737,01 EUR (exclusief BTW) 

of 196.911,78 EUR (inclusief BTW); 

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

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

Overwegende dat de toewijs de raming met meer dan 10 % overschrijdt zodanig dat deze dient 

bekachtigd in de eerstvolgende gmeenteraad; 

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 

Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename” wordt de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 houdende gunning aan 

BVBA P.I.C, Leeweg 24 te 9270 Laarne, ten bedrage van 162.737,01 EUR (exclusief BTW) of 

196.911,78 EUR (inclusief BTW) bekrachtigd. 

Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017 en 

2018, op budgetcode GBB-I-BIA 0750-00 2210007. 

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. 

 

10.  Weg- en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat. Bestek nr. W00342017. Goedkeuring 

van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W00342017 werd opgesteld door ing. 

Karolien Gabriel; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 404.379,00 EUR excl. 21 %  BTW of 

414.977,70 EUR incl. 21 % BTW uitgesplitst als volgt : 

-) Niet BTW- recupereerbare werken (wegeniswerken): 50.470,00 EUR + 10.589,70 EUR (21 % BTW) = 

61.068,70 EUR; 

-) BTW – recupereerbare werken (rioleringswerken): 353.909,00 EUR excl. 21 % 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 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken)  en jaarbudgetrekening 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; 
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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. W00342017 en de raming voor de opdracht 

“Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat”, opgesteld door ing. Karolien Gabriel. De 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 404.379,00 EUR excl. 21 % BTW of 

414.977,70 EUR incl. 21 % BTW. 

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

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

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

0310 00 2280007 ( rioleringswerken). 

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. 

 

11.  Beaucarneplein, Lijnwaadmarkt, Paardenmarktstraat: vervangen openbare verlichting. 

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de huidige verouderde verlichtingsarmaturen en palen van de openbare verlichting op 

het Beaucarneplein, Lijnwaadmarkt en Paardenmarktstraat aan vervanging toe zijn; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Beaucarneplein, Lijnwaadmarkt, Paardenmarktstraat: 

vervangen openbare verlichting” het dossier 304916 werd opgesteld door Eandis; 

Overwegende dat de openbare verlichting wordt aangepast volgens de richtlijnen van het goedge-keurde 

regiomasterplan; 

Gelet op de offerte van Eandis van 25 januari 2018 met een raming van 16.536,08 EUR (exclusief 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 GBB-I-BIA 0670-00 2289007; 

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

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

wijzigingen; 

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

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 dossier 304916 opgemaakt door Eandis op 25 januari 2018 

en de raming, ten bedrage van 16.536,08 EUR (exclusief BTW), voor de opdracht “Beaucarne-plein, 

Lijnwaadmarkt, Paardenmarktstraat: vervangen openbare verlichting”. 

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 

GBB-I-BIA 0670-00 2289007. 

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. 
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12.  Restauratiewerken O.-L.-Vrouw-Geboortekerk Pamele. Perceel 2: elektriciteit. Bekrachtigen 

van de collegebeslissing dd° 28/08/2017 houdende gunstig adviseren van de bijwerken en 

voorlopig bepalen van het totaal stadsaandeel in de werken. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Pamele dd° 25 mei 2012 houdende 

goedkeuring van het ontwerp van de restauratiewerken – technieken - ten bedrage 615.168,27 EUR incl. 

btw; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 24 september 2012 houdende gunstig adviseren van de 

beslissing van de kerkfbriek O.-L.-V. Geboorte Pamele dd° 25 mei 2012 en voorlopig bepalen van het 

totaal stadsaandeel ten bedrage van 191.570,42 EUR.   

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek O.-L.-V. Geboorte Pamele  dd° 30 juni 2015 houdende toewijs 

der werken als volgt : 

-) Perceel 1 : restauratie sacristie en toegankelijkheid zolder : toewijs aan NV Monument 

Vandekerckhove, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster t.b.v. 230.008,93 EUR  + 48.301,87 EUR 

(21 % btw) = 278.310,80 EUR incl. btw; 

-) perceel 2 : elektriciteit : toewijs aan bvba Elek Depo BVBA, Kazernestraat 4 te 9770 Kruishoutem 

t.b.v. 72.172,77 EUR excl. btw + 15.156,28 EUR (21 % BTW) = 87.329,05 EUR incl. btw; 

-) Perceel 3 : centrale verwarming en sanitair : toewijs aan BVBA Van Cauter Multi Technieken, Keiberg 

74 te 9340 Lede tb 159.485,51 EUR + 33.491,96 EUR ( 21 % btw) = 192.977,47 EUR incl. btw; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 17 augustus 2015 houdende 

gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 30 juni 2015 houdende toewijs; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister dd° 23 september 2015 houdende toekennen van een 

restauratiepremie ten bedrage van 175.554,66 EUR met betrekking tot perceel 1 “restauratie sacristie en 

verbeteren van de toegankelijkheid van de zolders”; dat het Vlaams gewest met betrekking tot dit dossier  

de restauratiepremie van de provincie ten bedrage van 20 % volledig overneemt, de restauratiepremie van 

het Gewest bedraagt hierdoor 234.072,86 EUR; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister dd° 23 september 2015 houdende toekennen van een 

definitieve restauratiepremie ten bedrage van 46.459,06 EUR met betrekking tot perceel 2 “elektriciteit”; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister dd° 23 september 2015 houdende toekennen van een 

restauratiepremie ten bedrage van 154.882,74 EUR met betrekking tot perceel 3 “ centrale verwarming en 

sanitair”; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 28 augustus 2017 houdende 

goedkeuren bijwerken met betrekking tot het perceel 2 “elektriciteit” ten bedrage van 84.024,27 EUR 

excl. btw of 101.669,37 EUR incl. btw; 

Overwegende dat deze bijwerken een sfeervolle en functionele binnenverlichting van de O.-L.-V. 

Geboorte Pamelekerk tot doel hebben; 

Overwegende dat voor deze bijwerken geen bijkomende restauratiepremie aangevraagd wordt en, gezien 

de kerkfabriek geen middelen heeft om de bijwerken te bekostigen, deze werken volledig ten laste van de 

stad vallen; 

Overwegende dat het totale stadsaandeel bijgevolg voorlopig als volgt kan bepaald worden : 

Perceel  omschrijving Restauratiepremie 

stad 

(aandeel 20 %) 

incl. BTW en 

inbegrepen 10 % 

kosten o.a. ereloon 

Niet subsidieerbare 

posten 

Incl. BTW (ten 

laste van de stad) 

Bijwerken 

Volledig ten laste van de 

stad incl. BTW 

1 Restauratie sacris-

tie en verbeteren 

toegankelijkheid 

zolders: ruwbouw 

en afwerking 

58.518,22 12.231,24 27.234,32 EUR 

2 elektriciteit 11.614,76 34.696,59 101.669,37 EUR 

3 Centrale verwar-

ming en sanitair 

38.720,68 16.974,35  
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 Totaal (incl. btw) 108.853,66 63.902,18 128.903,69 EUR 

Algemeen totaal stadsaan-

deel 
301.659,53 EUR   

Overwegende dat de stad op dit ogenblik voorschotten ten bedrage van in zijn totaliteit 210.727,46 EUR 

betaald heeft aan de kerkfabriek OLV Pamele  meerbepaald : het door de gemeenteraad in zitting van 24 

september 2012 goedgekeurd stadsaandeel namelijk 191.570,42 EUR + 10 %  ( 19.157,04 EUR )  bedrag 

bevoegdheid schepencollege ( artikel 5 gemeenteraad  24/09/2012) =  210.727,46 EUR; 

Overwegende dat teneinde dat de kerkfabriek OLV Pamele de binnengekomen facturen kan betalen en 

om verwijlintresten te vermijden er  bijkomende voorschotten aan de kerkfabriek dienen betaald ;  

Overwegende dat - gezien het door de gemeenteraad goedgekeurde stadsaandeel ( 210.727,46 EUR)  wat 

betreft betaling van voorschotten aan de kerkfabriek bereikt is – het noodzakelijk is dat de gemeenteraad  

het bovengenoemde voorlopig stadsaandeel ten bedrage van 301.659,53 EUR goedkeurt;  

Overwegende dat  nadat de  totale restauratiepremie van de Vlaamse Overheid wat betreft  de 3 

respectievelijke dossiers gekend is het definitieve stadsaandeel kan bepaald worden; dat dit ter 

goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat wat betreft het stadsaandeel  krediet beschikbaar is op het budget van 2018 op  

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000;  

Gelet op het visum van de financieel beheerder dd° 14 augustus 2015  ten bedrage van 172.102,27 EUR   

met nr. 2015/08-70; 

Gelet op het bijkomend visum ten bedrage van 27.807,89 EUR  dd° 07 juli 2016  met nr  2016/07-63; 

Gelet op het 2e bijkomend visum dd° 24 augustus 2017 ten bedrage van 101.669,37 EUR  met nr. 

2017/08-83 ;  

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 “restauratiewerken aan O.-L.-V. Geboortekerk van Pamele” 

wordt met betrekking tot perceel 2 elektriciteit de collegebeslissing dd° 28 augustus 2017 houdende 

goedkeuren bijwerken ten bedrage van 84.024,27 EUR excl. btw of 101.669,37 EUR incl. btw 

bekrachtigd. 

Artikel 2. Het totaal stadsaandeel in de werken wordt voorlopig bepaald op 301.659,53 EUR. 

Artikel 3. De kredieten ter betaling van het stadsaandeel zijn beschikbaar op het budget van 2018  op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN 

13.  Retributie betreffende tarieven stedelijke begraafplaats. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissingen dd. 25 november 2013 waarbij de tarieven voor de stedelijke 

begraafplaats werden vastgelegd; 

Overwegende dat de kostprijs van de grafzerken urnenveld verhoogd zijn en dat het bijgevolg billijk is 

deze tarieven aan te passen aan de huidige kostprijs (artikel 8);  

Gelet op het feit dat er bij concessies waar nog bijzettingen moeten gebeuren de concessie kan verlengd 

worden gelijk aan de duur van de oorspronkelijke concessie mits betaling van het op dat moment van 

toepassing zijnde retributietarief; 

Overwegende dat concessies nu 30 jaar duren en de concessie bij een niet volzette concessie kan worden 

verlengd met een nieuwe periode van 30 jaar; 

Gelet op het feit dat er in het verleden concessies waren van 25 jaar en 50 jaar en de dienst burgerzaken 

ook aanvragen krijgt om deze niet volzette concessies te verlengen, wordt voorgesteld om voor het 

verlengen van deze concessies de duur toe te staan die op dat moment van toepassing is (artikel 5);  

Gelet op het decreet dd. 16 januari 2004, en latere wijzigingen, op de begraafplaatsen en lijkbezorging; 

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

schuldvorderingen; 

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; 

Besluit:  eenparig 
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Artikel 1: De bevoegdheid tot het verlenen van concessies op de stedelijke begraafplaats Pontstraat, wordt 

opgedragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

De term ‘concessies’ in dit reglement omvat zowel graf- als nisconcessies. 

Met ingang van 1 maart 2018 worden hiernagenoemde tarieven van toepassing. 

Artikel 2: Er worden concessies toegestaan voor een termijn van 30 jaar. Deze concessies kunnen 

hernieuwd worden n.a.v. een bijzetting of op de vervaldatum van de concessie. 

Artikel 3: Voor nieuwe concessies worden volgende tarieven toegepast : 

Grafconcessie 1 persoon – 30 jaar – in volle grond 460,00 EUR 

Grafconcessie 1 urne – 30 jaar – in volle grond 460,00 EUR 

Grafconcessie 2 personen – 30 jaar – in een door 

de stad geplaatste grafkelder 

1.835,00 EUR (nl. prijs concessie 1.285,00 EUR + 

prijs kelder 550,00 EUR) 

Grafconcessie 2 urnen – 30 jaar – in een door de 

stad geplaatste grafkelder op het urnenveld 

1.225,00 EUR (nl. prijs concessie 855,00 EUR + 

370,00 EUR) 

Nisconcessie 1 urne – 30 jaar 460,00 EUR 

Nisconcessie 2 urnen – 30 jaar (= 1 dubbele nis) 920,00 EUR 

In de kostprijs voor de grafkelder op de begraafplaats in de Pontstraat is het tweemaal openen van de 

grafkelder inbegrepen. 

Artikel 4: Een niet-geconcedeerd graf of columbariumnis op de begraafplaats in de Pontstraat wordt 

gedurende een periode van 10 jaar (wettelijke termijn) behouden.  

Artikel 5: De verlenging van een bestaande concessie gebeurt op aanvraag van een belanghebbende : 

Eeuwigdurende concessie die ingevolge de wet 

van 20 juli 1971 omgezet werden in concessies 

van 50 jaar 

Gratis voor een nieuwe periode van 50 jaar 

(ingevolge wetgeving) 

Een niet-geconcedeerd graf of columbariumnissen en alle concessies vermeld in artikel 3 kunnen 

onbeperkt verlengd worden tegen 260,00 EUR per overledene voor een periode van 5 jaar. 

De hernieuwing van de concessie dient aangevraagd te worden vóór de vervaldatum. 

Wanneer bij het verstrijken van de oorspronkelijke concessieduur niemand of niet alle 

begunstigden werden bijgezet in de concessie dan kan aan de concessiehouder/belanghebbende, op 

dezelfde plaats, een nieuwe concessie toegestaan worden gelijk aan de termijn die van toepassing is 

op de datum van de hernieuwing mits betaling van het op dat moment geldend retributietarief. 

Wanneer een nieuwe concessie aangevraagd wordt ter vervanging van een oude concessie, wordt er geen 

rekening gehouden met de kostprijs van de oorspronkelijke concessie.  

Artikel 6: De term ‘bijzetting’ omvat de plaatsing van een lijkkist of een asurne in een bestaande, nog niet 

volzette, geldige concessie. 

Voor de concessies op de deelgemeenten geldt bovendien dat de plaats voorzien voor één lijkkist mag 

ingenomen worden door maximum drie asurnen. In grafkelders mogen geen asurnen tussen de plaatsen 

voorzien voor de lijkkisten geplaatst worden. 

Het tarief voor de hernieuwing op aanvraag ten gevolge van een bijzetting wordt als volgt bepaald : 

(P x BT) / OT, met een minimum van 75,00 euro.  

P : concessietarief op het ogenblik van de bijzetting 

BT : bijkomende termijn waarmee de concessie verlengd wordt 

OT : oorspronkelijke termijn van de concessie. 

Voor de bijzetting in een concessie vergund voor de wet van 20 juli 1971 wordt een bijzettingstaks van 

175,00 euro aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd. 

Wanneer nog geen volledig jaar verstreken is sinds de vorige bijzetting wordt een bijzettingstaks van 

75,00 euro aangerekend. De einddatum van deze concessie wordt niet verlengd. 

Artikel 7: Er wordt een vergoeding gevraagd van 60,00 euro voor het leveren en aanbrengen van de 

naamplaatjes van de personen van wie de as verstrooid werd op de asweide, alsook voor de naamplaatjes 

aan de columbariumnissen. De naamplaatjes worden via het stadsbestuur besteld en blijven gedurende 

een periode van 15 jaar behouden. 

Artikel 8: De grafzerken voor het urnenveld worden besteld en geplaatst via het stadsbestuur. 

Platte steen voor niet-geconcedeerde grond en 

concessies (behalve kelders) 

Afmetingen 60 x 60 x 5 met gegraveerde naam + 

geboortejaar + overlijdensjaar van de overledene 

270,00 euro 

Platte steen voor de grafkelders 355,00 euro 
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Afmetingen 65 x 65 x 5 met de gegraveerde 

namen + geboortejaar + overlijdensjaar van de 

beide personen van wie de asurne in de kelder 

dient bijgezet te worden 

Artikel 9: Overeenkomstig het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dd. 16 januari 2004, artikel 

21, vallen de kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer bij 

crematie, ten laste van de woonplaats van de overledene. Het tarief dat de aangestelde geneesheer te 

Oudenaarde mag aanrekenen wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld. 

Artikel 10: Het bedrag van elke nieuwe concessie moet vóór de bijzetting gestort worden. Bij gebrek aan 

betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure voorgeschreven door artikel 94 

van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg. 

Artikel 11: Voor het gebruik van de neutrale afscheidsruimte wordt een vergoeding van 60,00 euro (excl. 

BTW) aangerekend. De inrichtingskosten vallen ten laste van de aanvrager. De toewijzing van het lokaal 

en voorwaarden gebruik worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 12: De ontvangsten zullen geboekt worden onder artikels 0990-00/7331400, 0990-00/7331300 en 

0990-00/7331100, 0990-00/7209999. 

Artikel 13: De gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 zal worden opgeheven bij het van kracht 

worden van huidige beslissing. 

Aritkel 14: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

 

14.  Belasting op stand- en plaatsrechten op markten. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 en 28 november 2016 waarbij de belasting 

op stand- en plaatsrechten werd geheven; 

Gelet op het feit dat de wekelijkse markt op donderdag verplaatst werd naar een andere locatie en dat, ter 

promotie van de markt en de marktkramers, het billijk is de tarieven gedurende het eerste semester van 

het jaar 2018 te halveren;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de omzendbrief BB2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting; 

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

Gelet op de financiële toestand van de stad; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Naar aanleiding van de verplaatste markt op donderdag naar de Bekstraat, Parkstraat en Simon 

De Paepestraat wordt artikel 2.1 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2013 gewijzigd als 

volgt:  

Voor de eerste helft van aanslagjaar 2018 (januari tot en met juni 2018) worden de tarieven op stand- en 

plaatsrechten voor de markt op donderdag gehalveerd. De tarieven (voor aanslagjaar 2018) worden 

bepaald als volgt : 

Art. 2.1. : voor de markt op donderdag : 

1. Voor ingesloten kramen : per dag, in de maanden januari tot en met juni 2018: 1,38 EUR per lopende 

meter met een minimum van 5,00 EUR  

per semester (januari tot en met juni 2018): 26,00 EUR per lopende meter 

 per jaar (voor aanslagjaar 2018): 60,75 EUR  per lopende meter 

2. Voor hoekkramen : per dag, in de maanden januari tot en met juni 2018: 1,75 EUR per lopende 

meter met een minimum van 5,00 EUR 

per semester (januari tot en met juni 2018): 33,50 EUR per lopende meter 

 per jaar (voor aanslagjaar 2018): 84,00 EUR per lopende meter  

3. In het kader van de publiciteitsactie zal aan de “risico’s” (vergoedingen vastgesteld per dag) een extra 

bijdrage van 1,50 EUR aangerekend worden op de te betalen standplaatsvergoeding. 

4. Voor het parkeren van voertuigen achter en tussen de kramen: 12,50 EUR  per marktdag per auto 

De standplaatsen worden verhuurd voor een termijn van 1 jaar, betaalbaar per jaar of per zes maanden. 

Artikel 2. De overige bepalingen van de gemeenteraadsbelissing dd. 25 november 2013 blijven 

ongewijzigd in voege. 
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Artikel 3. Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van 

Oost-Vlaanderen. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

15.  Goedkeuring notulen 

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

gemeenteraadszitting van 29 januari 2018 goedgekeurd. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

Raadslid Dirk De Bock verlaat de zitting om 20u15. 

1.  Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1.  Vraag 1: Werken Serpentstraat-Marollebeek. 

Op 25 september 2017 keurde de gemeenteraad het dossier goed voor de herstelling van de duiker van de 

Marollebeek ter hoogte van de Serpentstraat.  De werken werden aangevat begin november 2017, maar 

lijken nog steeds niet op hun einde te lopen. 

Door de werken is de Serpentstraat onderbroken, en daarmee ook de verbinding tussen de wijk Eine-

Marolle/Doorn en de nieuwe fietserstunnel.  Met de lente in aantocht zullen er heel wat fietsers de tunnel 

willen gebruiken. 

Vraag: Wanneer zullen de werken beëindigd zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

1.2.  Vraag 2: Donkvijver. 

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een vergunning bekomen om tot 7 mei 2035 de Donkvijver 

gedeeltelijk op te vullen met niet-verontreinigde specie.  Daartoe werd een pijplijn geïnstalleerd vanaf de 

Schelde tot aan de Donkvijver.  Die pijplijn komt aan de zuidelijke rand van de vijver bovengronds en 

onderbreekt het wandel- en fietspad rond de Donkvijver. 

Vragen: 

1. In de vergunning (dd° 7 mei 2015) is sprake van een overeenkomst met de stad (omdat een deel van 

de vijver eigendom is van de stad): waaruit bestaat die overeenkomst? 

2. In de vergunning is tevens opgenomen dat tijdens het recreatieseizoen de installaties en bovengrondse 

leidingen van het terrein worden verwijderd: geldt dit ook voor het laatste stuk pijpleiding aan de rand 

van de vijver en de ‘slurf’ op het wateroppervlak? 

3. Zal men bij de heraanleg van het pad rond de vijver rekening houden met dit gegeven? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

1.3.  Vraag en voorstel 3: Snelheidsbeperking zwaaikom Eine. 

Sinds 2017 geldt een snelheidslimiet van maximaal 70 km per uur: 

 op elke weg buiten de bebouwde kom in Vlaanderen 

 behalve 

o op wegen met 2 x 2 rijstroken die gescheiden zijn door een middenberm 

o op autosnelwegen 

o als er andere snelheidslimiet met een bord wordt aangegeven. 

Op wegen buiten de bebouwde kom waar 70 km/u geldt, zullen geen borden meer staan. 

Naar aanleiding van het spijtige ongeval dat vorige maand plaats vond ter hoogte van de zwaaikom in 

Eine ging ik de toestand ter plaatse gaan bekijken. De gevaarlijke bocht is nu duidelijk aangegeven maar 

de vangrail is nog niet hersteld. Maar wat opviel is dat er tussen het sas en de afrit niet minder dan 9 

borden 70 km/u staan. Volgens krantberichten is de stad verantwoordelijk voor het onderhoud van dit 

traject. 

Vragen: 

1. Wanneer wordt de vangrail hersteld? 

2. Wanneer worden de borden van 70km/u weggenomen? 

3. Worden de borden en palen gerecupereerd om verder nuttig te zijn? 
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Voorstel: 

De gemeenteraad beslist om de vangrail eerstdaags te herstellen en de gevaarlijke bocht aan te duiden 

door een snelheidsbeperking van 30km/u. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1.  Vraag 1: Zullen we eens afspreken? 

Sinds 1 februari kan enkel nog wie een afspraak heeft gemaakt terecht bij de dienst burgerzaken.  

Inmiddels is de regeling een kleine maand van kracht. 

Vragen: 

1. Lopen de inschrijvingen vlot? 

2. Kunnen de ingeschatte tijden gerespecteerd worden? 

3. Wat met burgers die zich aanmelden zonder afspraak? 

4. Voor het omgevingsloket is een zelfde regeling voorzien.  Wanneer gaat dit van start? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

2.2.  Vraag 2: Voetpaden Bloemenhof. 

Op 9 februari kregen we allen een mail van enkele bewoners uit Bloemenhof met daarin een klacht over 

de staat van de voetpaden, en bijgaand de vraag om de voetpaden te herstellen vóór oktober 2018. 

Vragen 

1. Werd reeds officieel geantwoord op deze klacht? 

2. Is het mogelijk om aan de vraag van deze mensen te voldoen? 

3. Indien niet, wat zal het stadsbestuur ondernemen om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

2.3.  Vraag 3: Inventaris leegstaande bedrijfsruimtes. 

De stad moet jaarlijks vóór eind maart een inventaris opmaken van leegstaande en/of verwaarloosde 

bedrijfsruimtes, en dit in het kader van de Vlaamse gewestbelasting terzake.  Het gaat om leegstaande en 

verwaarloosde bedrijfsruimtes van minimaal 5 are. 

Met de opbrengst van deze belasting worden projecten ondersteund waarbij ongebruikte bedrijfsgronden 

een nieuwe toekomst krijgen. 

Intercommunale Solva heeft recent een oproep gelanceerd om samen met de aangesloten 

gemeentebesturen op zoek te gaan naar panden die een kankerplek vormen en een herbestemming kunnen 

gebruiken. 

Vragen: 

1. Heeft het stadsbestuur de inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtes reeds 

geactualiseerd? 

2. Staan daar panden bij die in aanmerking komen om ontwikkeld te worden via Solva? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

2.4.  Vraag 4: Eventlocatie Donk. 

Op 15 februari uitte de jeugdraad van Oudenaarde haar ongenoegen over het feit dat het stadsbestuur 

heeft ingestemd met een gebruik van de terreinen aan de Donkvijver voor de organisatie van het United-

festival, terwijl zijzelf al jaren het deksel op de neus krijgen.  De jeugdraad spreekt van een niet-

consistent beleid en betreurt de manier waarop hierover gecommuniceerd werd. 

Vragen: 

1. Hoe verklaart het stadsbestuur dat het ene evenement wel toegelaten is en het andere niet? 

2. Welke objectieve criteria hanteert het stadbestuur om dergelijke zaken af te wegen? 

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 5.2. van raadslid Folke D’Haeyer en vraag 7.4 van 

raadslid Dagmar Beernaert en wordt beantwoord door schepen John Adam en schepen Lieven Cnudde. 
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2.5.  Vraag 5: Nieuwstraatje. 

Het Nieuwstraatje vormt een belangrijke en noodzakelijke verbinding tussen de Markt en de site van het 

AZO.  Meer nog, in de stedenbouwkundige vergunning (CBS 7 maart 2011, BD 30 juni 2011) voor de 

uitbreiding van het AZO aan het Nieuwstraatje staat als voorwaarde: ‘de voorziene doorgang tussen het 

binnenplein van het ziekenhuis en de Markt dient over het volledige traject gevrijwaard te blijven van 

enige poort of enig andere vorm van sluiting’.  Deze voorwaarde, hoe goedbedoeld ook, blijkt in 

tegenstrijd met geldende bepalingen uit een notariële akte van 3 maart 1993, waarbij een privépersoon het 

recht heeft de doorgang af te sluiten middels poorten, tussen 22u en 8u. 

Bovendien werd het Nieuwstraatje 3 jaar geleden heraangelegd met middelen van de stad, op privaat 

terrein, onder de voorwaarde dat er een erfdienstbaarheid van openbaar nut zou gevestigd worden om de 

doorgang tussen de ziekenhuissite en de Markt te vrijwaren.  Aan die voorwaarde is op vandaag nog 

steeds niet voldaan. 

Vragen: 

1. Waarom heeft de stad op eigen kosten het Nieuwstraatje heraangelegd (3 jaar geleden) terwijl het een 

private weg is waarvoor tot op vandaag nog steeds geen recht van doorgang is? 

2. Hoe zal de stad de discrepantie oplossen tussen enerzijds de voorwaarde uit de bouwvergunning aan 

het AZO en de burgerlijke rechten anderzijds? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

Raadslid Katrien De Temmerman verlaat de zitting om 21u06’. 

 

3.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1.  Vraag en voorstel 1: Intercommunales. 

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde 

Decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18e verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. 

Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun ‘vervaldag’. Dit betekent dat in het eerste 

jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Een tijdige 

voorbereiding dringt zich op. 

Vermits de intergemeentelijke eindmeet in zicht komt, moet worden nagedacht en beslist over het lot van 

de bestaande verenigingen: verder samenwerken, uittreden, met andere publieke en/of private partners 

samenwerken. 

Op basis hiervan hebben we volgende vraag: welke samenwerkingsverbanden bereiken volgend jaar hun 

‘vervaldag’? 

Aangezien de keuzes dienen gemaakt te worden door een nieuwe bestuursploeg die pas op 1 januari 2019 

van start gaat is een tijdsspanne van 6 maand te kort om tot weldoordachte en breed gedragen keuzes te 

komen. 

Op basis hiervan hebben we volgende voorstellen: 

 Er wordt een commissie samengesteld die enkel en alleen de Oudenaardse samenwerkingsverbanden 

als onderwerp heeft. 

 De commissie komt op regelmatige basis samen om tot gemeenschappelijke besluiten te komen, over 

de partijgrenzen heen. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

3.2.  Vraag 2: Vakantieopvang voor kinderen met een beperking. 

Omdat er groot gat is in onze regio voor de vakantieopvang van kinderen met een beperking starten 

enkele Oudenaardse ouders zelf met de organisatie  van professionele vakantie-opvang voor hun 

kinderen. Ze zoeken daarvoor 25.000 euro en rekenen op privésponsoring want vanuit de overheid komen 

geen subsidies. Er zijn tijdens schoolvakanties speelpleinwerkingen en vakantiestages bij de vleet, maar 

een kind met een mentale of fysieke beperking kan daar niet terecht omdat er onvoldoende specifieke 

zorg en begeleiding is. De problematiek is niet nieuw en KBO Levensblij en vzw Heuvelheem namen 

vorig jaar al het initiatief in Oudenaarde om, met eigen middelen, enkele weken een vakantie-opvang 

voor kinderen met speciale noden te organiseren. Dat was toen zo’n succes, dat de vraag om meer 

dergelijke initiatieven te organiseren steeds vanuit meer ouders naar boven kwam. 

Mijn vragen aan het stadsbestuur :  



54 

 

 

 Zal de stad de organisatie ‘Give us a break’ van de ouders ondersteunen voor de organisatie van 

vakantieopvang? Op welke manier?  

 Plant de stad eigen initiatieven voor vakantiekampen/opvang specifiek voor kinderen met een 

beperking?  

 Voorziet de stad extra ondersteuning voor kinderen met een beperking in de reguliere 

opvang/speelpleinwerking? Hoeveel kinderen met een beperking worden nu opgevangen in reguliere 

vakantiekampen en speelpleinwerking?  

 Kan de stad sport- en jeugdverenigingen ondersteunen die specifieke activiteiten/kampen voor 

kinderen met een beperking organiseren? 

De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer en schepen Lieven 

Cnudde. 

 

3.3.  Voorstel 3: Hondenlosloopweide. 

In oktober 2014 werd op vraag van Groen een schepen van dierenwelzijn aangeduid. De bevoegdheid 

werd toegewezen aan schepen Dossche. Samen met de schepen werd een dierenwelzijnsplan uitgewerkt. 

Verschillende punten uit het plan werden ondertussen verwezenlijkt. Zo werden pony’s verbannen op 

kermissen, is er een budget voorzien in de huidige begroting voor het steriliseren van zwerfkatten. Een 

ander punt is de realisatie van hondenlosloopweides. Ondanks een gezamenlijke zoektocht werd nog geen 

locatie aangeduid daarom graag volgende voorstellen : 

Voorstel :  

- De Teletubbieweide aan de Colruyt wordt ontwikkeld als hondenlosloopweide.  

- Er wordt actief onderzocht of de realisatie van een tweede hondenlosloopweide op de archeologische 

site van Ename tot de mogelijkheden behoort. Om tot een inplanting te komen wordt een overleg 

voorzien met de Scouts van Ename, het Feestcomité, de Loose Hoveniers en de bevoegde provinciale 

diensten 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

4.  Raadslid Steven Bettens 

4.1.  Vraag 1: Doornikse Heerweg. 

De voorbije weken hebben we samen met bewoners van de Doornikse Heerweg (gedeelte tussen de 

Deinze- en Gentstraat) gegevens verzameld op vlak van verkeersleefbaarheid en –veiligheid in de straat. 

We stelden vast dat veel auto- en vrachtwagenbestuurders geen rekening houden met snelheids- of 

tonnagebeperkingen en merkten ook een duidelijk oneigenlijk gebruik van de Doornikse Heerweg als 

sluipweg om de N60 te ontwijken. De N60 is nochtans een gewestweg die met zijn ringfunctie tot doel 

heeft het binnenstedelijk gebied te ontlasten. 

We merkten dat er de afgelopen weken een tellus werd aangebracht en dat er op 7 februari een 

snelheidscontrole plaats vond. 

Vragen: 

 Wat is de bedoeling van de tellus? 

 Wat zijn de resultaten van de snelheidscontrole? 

 Hoe dikwijls werd er in de voorbije 3 jaar (2016-2017-2018) een gerichte controle op snelheid en 

tonnagebeperking gedaan? Wat waren de resultaten?  

 Welke actie zal de stad ondernemen zodat de Doornikse Heerweg niet langer als sluipweg kan 

gebruikt worden? Is de stad bereid een proefopstelling te plaatsen met een knip? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.2.  Vraag 2: Watergebonden bedrijvigheid in onze stad. 

In de ‘Verbreding en verdieping’ van het mobiliteitsplan van einde 2011 lezen we op pagina 2: 

“Oudenaarde beschikt over de mogelijkheid voor de overslag van goederen van de ene transportmodus 

naar de andere (waterweg). Bijgevolg wordt de watergebonden bedrijvigheid langsheen de Schelde 

verder uitgebouwd. Daarnaast fungeert de N60 als lokatieas voor regionale bedrijvigheid.” 

Op de kaart op pagina 3 zien we dat de stad zowel de Coupure als Meersbloem-Leupegem en 

Meersbloem-Melden aanduidt voor de ‘Uitbouw watergebonden bedrijvigheid’ 

Vraag: 
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- Welke bedrijventerreinen en welke oppervlakte per bedrijventerrein liggen langs de Schelde en 

komen bijgevolg in aanmerking voor de beoogde watergebonden bedrijvigheid? 

- Welke watergebonden bedrijvigheid is er vandaag in Oudenaarde?  

- Kwam er na de ‘Verbreding en verdieping’ van het mobiliteitsplan van einde 2011 extra 

watergebonden bedrijvigheid, bijvoorbeeld bij de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Coupure, 

Meersbloem-Leupegem en Meersbloem-Melden? 

- Samsonite kocht in Ruien een terrein aan en koos die locatie omwille van de ligging aan de Schelde 

en een loskade. Daardoor kan het bedrijf containers vanuit Antwerpen over het water aanvoeren. 

Zaten de stad Oudenaarde en Samsonite samen om een bedrijventerrein voor het bedrijf te zoeken? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

5.  Raadslid Folke D'Haeyer 

5.1.  Vraag 1: Masterplan Sint-Jozef. 

Een inwoner uit Bloemenhof trok onlangs aan de alarmbel. In een bericht aan alle gemeenteraadsleden 

wees hij op de erbarmelijke staat van de voetpaden in die straat. Een bezoek ter plaatse leert dat deze 

inwoner meer dan gelijk heeft.  

Werken in de ganse Sint-Jozefswijk dringen zich al lang op. Een masterplan voor de Sint-Jozefswijk is 

zelfs een prioritaire doelstelling van het huidige stadsbestuur: 

Actie: AC-4.1.3: Masterplan Sint-Jozefswijk 

De Sint-Jozefswijk is een uitbreiding van de stad van ruim 50 jaar geleden. De infrastructuur van het 

openbaar domein is aan herevaluatie toe. In een eerste fase zullen de Terkerkenlaan, Gelukstede en het 

Sint-Jozefsplein worden heraangelegd. Voor de overige straten zal een ontwerp worden opgemaakt met 

raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- en ondergronds. 

Bij goedkeuring van de Beleids- en Beheerscyclus werden voor 2015 en 2016 telkens 1,2 miljoen euro 

voorzien. Bij iedere herziening van de Beleids- en Beheerscyclus werden deze bedragen 

achteruitgeschoven. In de meerjarenplanaanpassing die voorlag op de gemeenteraad van 18 december 

2017 staat voor het jaar 2018 een bedrag van 50 000 euro ingeschreven, voor de twee daaropvolgende 

jaren respectievelijk 1,87 en 1,67 miljoen euro.  

Tijdens diezelfde gemeenteraad van 18 december 2017 vernamen we ook dat er in Bloemenhof een 

fietspad wordt aangelegd.  

Vraag: 

- Wat is de stand van zaken voor de opmaak van een masterplan voor de Sint-Jozefswijk? 

- Wanneer wordt met de rioleringswerken op en de heraanleg van het Sint-Jozefsplein en aanpalende 

straten begonnen? 

- Is de raming van de heraanleg van het openbaar domein, boven- en ondergronds voor de overige 

straten van de wijk al opgemaakt? Indien niet, waarom niet? 

- Wanneer wordt met de heraanleg van de overige straten begonnen? 

- Wil de stad de voetpaden – zoals Bloemenhof - die in de meest lamentabele staat verkeren prioritair 

aanpakken? 

- Wanneer is de aanleg van het fietspad in Bloemenhof voorzien? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

5.2.  Vraag en voorstel 2: Gebruik festivalterrein Donk. 

Enkele maanden geleden wou ‘Nacht van de Jeugdbeweging’ zijn jaarlijkse editie laten doorgaan op de 

terreinen aan de Donkvijver in Oudenaarde. De KSA - Sint-Jacob Oudenaarde - kreeg het nieuws dat het 

evenement niet kon plaatsvinden. Dit door een weigering van Stad Oudenaarde met een nogal ruim 

omschreven reden dat evenementen zoals deze voor teveel overlast zouden zorgen. 

Nu blijkt dat een driedaags festival met drie podia en camping wel te mogen plaatsvinden op 27, 28 en 29 

april aan de Donkvijver. 

Vraag: waarom kan het ene evenement wel en het andere niet? 

Voorstel: de stad werkt samen met Jeugdraad een reglement uit voor een realistisch gebruik van de Donk 

voor Oudenaardse verenigingen. 

De vraag en het voorstel werden gezamenlijk behandeld met vraag 2.4 van raadslid Kristof Meerschaut en 

vraag 7.4 van raadslid Dagmar Beernaert en beantwoord door de schepenen John Adam en Lieven 

Cnudde. 
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6.  Raadslid Maarten Blondeel 

6.1.  Vraag 1: Gunning aankoop softwareprogramma leegstandsregister. 

Toelichting: 

Door de Stad werd bij beslissing d.d. 22/12/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen een 

softwareprogramma aangekocht voor een bedrag van € 10.698 (excl. BTW), € 12.944,58 (incl. BTW), 

meer een maandelijkse kost van € 358,44 (excl. BTW), € 433,71 (incl. BTW), of € 5.204,52 (incl. BTW) 

per jaar. 

Vraag:  

- Wat is de motivering voor deze dure, jaarlijks terugkerende uitgave? 

- Hoeveel registraties gebeuren jaarlijks? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

6.2.  Vraag 2: A-Z-index stedelijke website. 

Toelichting: 

- Onder 1st FLOOR 15 is een link naar https://www.groeplambrecht.immo/nl/ te vinden. 

- Onder 65+ taxi-abonnement is niets te vinden. 

- Onder Campings is te vinden: “Most of its text is made up from sections 1.10.32–3 of Cicero's De 

finibus bonorum et malorum (On the Boundaries of Goods and Evils;…” 

- Onder CC De Woeker is niets te vinden. 

- Onder Citygame staat een link naar de website van iChallenge, waarop te leven valt “We'll be right 

back”. 

- Etc. 

De website hoort een visitekaartje voor de stad te zijn.   

Vragen:  

- Hoeveel bedroeg de aankoopprijs voor deze website? 

- Welke is de maandelijkse/jaarlijkse kostprijs? 

- Wat is de reden van het feit dat deze index zo slordig is? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

6.3.  Vraag 3: Veiligheidsbeleid na arbeidsongeval. 

Toelichting: 

De burgemeester en de secretaris van de stad werden gedagvaard om te verschijnen voor de Correctionele 

Rechtbank te Oudenaarde naar aanleiding van een arbeidsongeval op 26/10/2015.  

Zij dragen, volgens de arbeidsauditeur, de eindverantwoordelijkheid voor verschillende ernstige 

inbreuken op wetgeving die de veiligheid van het personeel moeten garanderen en die onopzettelijke 

slagen en verwondingen tot gevolg hadden. 

Vraag:  

Is het veiligheidsbeleid intussen in regel gesteld en kan de veiligheid van het personeel van de stad op 

vandaag gegarandeerd worden?  Welke maatregelen werden getroffen? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

Schepen Peter Dossche verlaat de zitting om 22u00. 

 

7.  Raadslid Dagmar Beernaert 

7.1.  Voorstel 1: Trouwen in het Liedtspark/Liedtskasteel. 

Sinds augustus 2009 is de gemeenteraad bevoegd om andere plaatsen dan het gemeentehuis aan te duiden 

om burgerlijke huwelijken te voltrekken. Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2018 toonde het 

stadsbestuur zich akkoord met het voorstel om trouwen op locatie mogelijk te maken. Het Liedtspark en 

bijhorend kasteel zijn echte pareltjes in onze stad, het lijkt ons aangewezen om deze op te nemen als 

mogelijke trouwlocatie. 

Daarbij volgend voorstel: 

Het Liedtspark en het Liedtskasteel worden aangeduid als locatie voor het voltrekken van burgerlijke 

huwelijken. 

https://www.groeplambrecht.immo/nl/
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Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

7.2.  Vraag 2: Gebruik shop&go-plaatsen door personen met een beperking. 

Volgens het reglement mogen personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een 

handicap onbeperkt gratis parkeren in de betalende en in de blauwe zone. De sensoren die het tijdelijk 

karakter van het parkeren op de Shop & Go-plaatsen moeten registreren kunnen evenwel parkeerkaarten 

voor personen met een handicap niet registreren/herkennen. 

Daarom volgende vragen: 

1. Mogen personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap onbeperkt 

gratis parkeren op de nieuwe Shop & Go-plaatsen op de markt? 

2. Zo ja, hoe verloopt dit praktisch? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

7.3.  Vraag 3: Samenwerking AZ Oudenaarde met ziekenhuizen in de Denderstreek. 

In het kader van de hertekening van het ziekenhuislandschap start het AZ Oudenaarde een samenwerking 

met het netwerk Denderbekken, bestaande uit de ziekenhuizen van Aalst, Geraardsbergen, Wetteren en 

Dendermonde. 

Binnen het netwerk zal elk ziekenhuis basiszorg verstrekken, voor meer gespecialiseerde zorg wordt dan 

samengewerkt zodat niet elk ziekenhuis moet investeren in alle apparatuur.  

Daarom volgende vragen: 

1. Gezien tegen eind februari de intentieverklaringen van de netwerken moesten ingediend worden. Wat 

is de stand van zaken hiervan? 

2. Aansluiting met het netwerk Denderbekken lijkt geografisch gezien niet de meest logische keuze. 

Wat is de achterliggende logica om niet met de ziekenhuizen uit de buurt samen te werken? 

3. In de krant drukte de bevoegde schepen zijn hoop uit dat ook de nabijgelegen ziekenhuizen van 

Ronse en Zottegem zouden toetreden tot het netwerk Denderbekken? Wat is de stand van zaken 

hiervan? 

a. Indien ze niet toetreden, welke gevolgen heeft dit op de regionale samenwerking tussen de 

ziekenhuizen uit de buurt? 

4. De bedoeling is dat ziekenhuizen binnen hun netwerk elk hun specialiteiten uitbouwen. Welke 

specialiteiten zullen in Oudenaarde worden uitgebouwd? Welke zullen worden afgebouwd en 

doorgegeven aan ziekenhuizen uit het netwerk? Welke gevolgen heeft dit voor de personeelsleden? 

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

 

7.4.  Vraag 4: Gebruik festivalterrein Donk. 

Op 25 januari 2018 ging een gemeenteraadscommissie door. Daar werd de vergunning voor het 

organiseren van het Unitedfestival op site Santens uitgebreid besproken. Op geen enkel moment werd een 

mogelijke verhuis naar een andere locatie besproken en ook de buurt leek gewonnen voor het idee. Een 

week later kunnen we in de kranten lezen dat het United Festival dit jaar zal doorgaan aan de Donk. 

De Oudenaardse jeugdraad en de Oudenaardse jeugdverenigingen reageren zeer teleurgesteld. Zij vroegen 

eerder toestemming voor de organisatie van een evenement op dezelfde site maar kregen ‘njet’ op het 

rekest. Het evenement zou teveel overlast veroorzaken. Zij krijgen het gevoel dat er met twee maten en 

twee gewichten wordt gewerkt. 

Daarom volgende vragen: 

1. Wanneer werd beslist om het United Festival te verhuizen naar de Donksite? Welke argumenten 

werden hierbij in overweging genomen? Waarom werd deze piste niet besproken tijdens de bevoegde 

commissie? 

2. Hoe verliep de communicatie met de jeugdraad? Waarom werd hun aanvraag geweigerd? 

3. In 2005 trok het stadsbestuur van Oudenaarde ongeveer 35.000 euro uit voor de aanleg van een 

permanent feestterrein aan de Donkvijver. Het stadsbestuur verzekerde toen dat het de intentie was 

om hier ook andere evenementen te laten doorgaan dan Feest in het Park (vb. circussen). Blijft het 

stadsbestuur bij die visie? 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 2.4 van raadslid Kristof Meerschaut en met vraag en 

voorstel 5.2 van raadslid Folke D’Haeyer en werd beantwoord door de schepenen John Adam en Lieven 

Cnudde. 
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7.5.  Vraag 5: Circulatieplan Eine. 

In een poging de woonwijken te vrijwaren van doorgaand verkeer werd de verbinding tussen de 

woonwijken en N60/Retailcenter in Eine geknipt dmv verkeerssluizen (oa..Kraneveld, Molenstraat, 

Fietelstraat,…) Deze maatregel heeft als gevolg dat inwoners vaak een heel eind moeten rondrijden om 

het retailpark of de omliggende bedrijven en straten te bereiken. Sluiks wordt de parking van het filiaal 

van Aldi als sluipweg gebruikt om het circulatieplan te omzeilen. Chauffeurs die niet bekend zijn met het 

circulatieplan raken vaak het juiste spoor bijster. Het circulatieplan laat zich blijkbaar ook voelen in de 

verkoopcijfers van het Retailpark, verschillende winkels trekken weg. 

Daarom volgende vragen: 

1. Op welke manier werd het overleg met de buurt georganiseerd omtrent deze opstelling?  

2. Is er een evaluatie voorzien van het circulatieplan in Eine?  

a. Zo ja, hoe en wanneer zal dit plan geëvalueerd worden?  

b. Zo neen, waarom niet? 

3. Is het stadsbestuur op de hoogte dat verschillende winkelketens dreigen weg te trekken uit het 

Retailpark? Wat is de visie van het stadsbestuur hier op? 

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

 

De vergadering wordt geheven om 22u34. 

 

Goedgekeurd in zitting van 26 maart 2018. 

 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


