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STAD OUDENAARDE 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 5 NOVEMBER 2018 OM 19.00 UUR 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester-voorzitter; 

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

Mathieu De Cock, Peter Dossche: schepenen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

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

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

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

Folke D'Haeyer, Dagmar Beernaert, David Vanden Bossche, Steven Aelvoet: 

raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Afwezig: Bruno Van Waeyenberghe: raadslid 
 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid ter vervanging van het overleden 

raadslid Dirk De Bock. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het overlijden van raadslid Dirk De Bock; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de mail dd. 24 oktober 2018 waarbij Tom Wittebroodt verzaakt aan zijn mandaat als opvolgend 

raadslid; 

Gelet op de mail dd. 25 oktober 2018 waarbij Pieter-Jan Van De Weghe verzaakt aan zijn mandaat als 

opvolgend raadslid; 

Gelet op de mail dd. 25 oktober 2018 waarbij Kathy Janssens verzaakt aan haar mandaat als opvolgend 

raadslid; 

Gelet op de brief dd. 25 oktober 2018 waarbij Rik Martens verzaakt aan zijn mandaat als opvolgend 

raadslid; 

Gelet op de mail dd. 24 oktober 2018 waarbij Ingrid Cnudde verzaakt aan haar mandaat als opvolgend 

raadslid; 

Gelet op de mail dd. 25 oktober 2018 waarbij Nancy De Smeijter verzaakt aan haar mandaat als 

opvolgend raadslid; 

Gelet op de brief dd. 25 oktober 2018 waarbij Julien Opsomer verzaakt aan zijn mandaat als opvolgend 

raadslid; 

Gelet op de mail dd. 25 oktober 2018 waarbij Steven Aelvoet bevestigt het mandaat als opvolgend 

raadslid op te nemen; 

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

geloofsbrieven van de verkozen raadsleden moet goedkeuren; 

Overwegende dat Steven Aelvoet, geboren te Oudenaarde op 10 augustus 1963 en wonende Prins 

Leopoldstraat 4 in Oudenaarde, het mandaat als gemeenteraadslid wenst uit te oefenen op de lijst nr. 1 

(Open VLD) ter vervanging van het overleden raadslid Dirk De Bock; 

Gelet op de schriftelijke bewijsstukken, waaruit blijkt dat Steven Aelvoet sedert de verkiezingen niet 

opgehouden heeft te voldoen zonder enige onderbreking en op datum van de aanstelling nog steeds 

voldoet aan de gestelde vereisten tot verkiesbaarheid en zich niet in een geval van onverenigbaarheid of 

uitsluiting bevindt; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De geloofsbrieven van Steven Aelvoet als opvolger op de lijst nr. 1 (Open VLD), worden 

goedgekeurd. 

Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur. 
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2.  Aanstelling van de heer Steven Aelvoet tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Dirk 

De Bock en eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

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

werden goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

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

Steven Aelvoet, opvolgend raadslid; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De heer Steven Aelvoet wordt onmiddellijk ter zitting geroepen en legt in de openbare 

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

mijn mandaat trouw na te komen”. 

Derhalve wordt hij als gemeenteraadslid geïnstalleerd om het mandaat van de heer Dirk De Bock, 

overleden, waar te nemen. 

Hij zal op de voorranglijst de laatste plaats innemen. 

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

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

 

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

overeenkomstig art. 90 § 2 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in zitting van heden in de vervanging van de heer Dirk De Bock werd voorzien door de 

aanstelling en de beëdiging van de heer Steven Aelvoet; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

vastgesteld als volgt: 

Naam Lijst Anciënniteitsdatum 

Simoens Peter Open VLD 01.01.1989 

Hove Guy Open VLD 20.03.1989 

De Meulemeester Marnic Open VLD 01.01.1995 

Adam John Open VLD 01.01.2001 

Dossche Peter Open VLD 01.01.2001 

Merchie Wim CD&V 01.01.1989 / 16.08.2000 

Portois Carine Open VLD 02.01.2007 

Lauweryns Danny Open VLD 02.01.2007 

De Vos Sybille Open VLD 02.01.2007 

De Temmerman Katrien Open VLD 02.01.2007 

Meuleman Elisabeth Groen 02.01.2007 

De Cock Mathieu CD&V 29.01.2007 

Van Heddegem Roland N-VA 28.09.1998 /31.12.2000 

Coppitters Brigitte CD&V 26.03.2012 /31.12.2012 / 28.01.2013 

Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013 

Botteldoorn Günther Open VLD 02.01.2013 

Mas Mathieu CD&V 02.01.2013 

Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013 

Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013 

Van Waeyenberghe Bruno Onafhankelijk 02.01.2013 

Bettens Steven Groen 02.01.2013 

Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013 

De Smet Hilde Onafhankelijk 02.01.2013 

Bostyn Els CD&V 30.09.2013 



205 

 

 

Vansteenbrugge Marleen Open VLD 31.03.2014 

Van Den Heede Jeanique CD&V 30.06.2014 

Beernaert Dagmar SP.a 26.10.2015 

D’Haeyer Folke Groen  19.12.2016 

Lammens Luc CD&V  29.01.2018 

Vanden Bossche David SP.a  01.10.2018 

Aelvoet Steven Open VLD  05.11.2018 

 

4.  Raadscommissies: aanpassing samenstelling na ontslag raadslid Maarten Blondeel en 

overlijden raadslid Dirk De Bock en aanstelling David Vanden Bossche en Steven Aelvoet als 

opvolgend raadslid. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 oktober 2018 waarbij de Heer David Vanden Bossche werd 

aangesteld als gemeenteraadslid ter vervanging van de Heer Maarten Blondeel, ontslagnemer; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de Heer Steven Aelvoet werd aangesteld als 

gemeenteraadslid ter vervanging van de Heer Dirk De Bock, overleden; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 januari 2013 en 25 februari 2013 en latere wijzigingen 

waarbij de raadscommissies werden samengesteld; 

Gelet op de mail van SP.a-voorzitter Dagmar Beernaert dd. 10 oktober 2018, waarbij naar aanleiding van 

het ontslag van de Heer Maarten Blondeel de volgende herschikkingen in de samenstelling van de 

raadscommissies worden voorgesteld: 

 Commissie van burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Carine Portois: David Vanden 

Bossche i.p.v. Maarten Blondeel. 

 Commissie van schepen Peter Simoens: David Vanden Bossche i.p.v. Maarten  Blondeel; 

 Commissie van schepen Mathieu De Cock: David Vanden Bossche i.p.v. Maarten Blondeel. 

 Commissie van OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer: David Vanden Bossche i.p.v. Maarten 

Blondeel. 

 GECORO: David Vanden Bossche i.p.v. Maarten Blondeel. 

Gelet op de mail van Open VLD-fractievoorzitter Gunther Botteldoorn dd. 30 oktober 2018 waarbij naar 

aanleiding van het overlijden van raadslid Dirk De Bock volgende herschikkingen in de samenstelling 

van de raadscommissies worden voorgesteld: 

 Commissie van burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen Carine Portois: Steven Aelvoet 

i.p.v. Dirk De Bock. 

 Commissie van schepen John Adam: Steven Aelvoet i.p.v. Dirk De Bock. 

 Commissie van schepen Guy Hove: Steven Aelvoet i.p.v. Dirk De Bock. Katrien De Temmerman 

wordt voorzitter van de commissie. 

 Commissie van schepen Mathieu de Cock: Steven Aelvoet i.p.v. Dirk De Bock. 

 Commissie van OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer: Steven Aelvoet i.p.v. Dirk De Bock. 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de commissie van burgemeester Marnic De Meulemeester (ondernemen en tewerkstelling, 

toerisme, veiligheid, communicatie, toezicht OCMW) en schepen Carine Portois (burgerzaken, 

buitenlandse betrekkingen, zustersteden) wordt de Heer David Vanden Bossche aangesteld als lid met 

raadgevende stem in vervanging van de Heer Maarten Blondeel. De Heer Steven Aelvoet volgt de Heer 

Dirk De Bock op. 

Artikel 2: In de commissie van schepen Peter Simoens (sport en recreatie) wordt de Heer David Vanden 

Bossche aangesteld als lid met raadgevende stem in vervanging van de Heer Maarten Blondeel. 

Artikel 3: In de commissie van schepen John Adam (personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen) 

volgt de heer Steven Aelvoet de heer Dirk De Bock op. 

Artikel 4: In de commissie van schepen Guy Hove (openbare werken en cultuur) volgt de heer Steven 

Aelvoet de heer Dirk De Bock op. 

Artikel 5: In de commissie van schepen Mathieu De Cock (ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, 

kerkfabrieken en aankoopdienst) wordt de Heer David Vanden Bossche aangesteld als lid met 
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raadgevende stem in vervanging van de Heer Maarten Blondeel. De Heer Steven Aelvoet volgt de Heer 

Dirk De Bock op. 

Artikel 6: In de commissie van OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer (sociaal beleid, 

seniorenbeleid, personen met een handicap, sociale economie en ontwikkelingssamenwerking) wordt de 

Heer David Vanden Bossche aangesteld als lid met raadgevende stem in vervanging van de Heer Maarten 

Blondeel. De Heer Steven Aelvoet volgt de Heer Dirk De Bock op. 

Artikel 7: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken administratieve 

stadsdiensten. 

 

5.  Vervanging van raadslid Dirk De Bock als bestuurder of vertegenwoordiger van de stad in 

diverse instanties. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de aanstelling van raadslid Dirk De Bock als lid van het bestuurscomité Oost van Gaselwest; 

Gelet op de aanstelling van raadslid Dirk De Bock als vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de 

algemene vergadering van de intercommunale SOLVA; 

Gelet op de aanstelling van raadslid Dirk De Bock als vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de 

algemene vergadering van de intercommunale TMVW; 

Gelet op de aanstelling van raadslid Dirk De Bock als vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de 

algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw; 

Gelet op het overlijden van raadslid Dirk De Bock; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1: Raadslid Gunther Botteldoorn wordt voorgedragen als kandidaat-lid van het bestuurscomité 

Oost van Gaselwest. 

Artikel 2: Raadslid Gunther Botteldoorn wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de 

algemene vergadering van de intercommunale TMVW. 

Artikel 3: Raadslid Franka Bogaert wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 

vergadering van de intercommunale SOLVA. 

Artikel 4: Raadslid Franka Bogaert wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 

vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Gaselwest, TMVW, SOLVA en 

VVSG. 

 

6.  IMWV. Statutenwijziging. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

inzonderheid artikel 39 alinea 2; 

Overwegende dat de stad als vennoot is aangesloten bij de Intercommunale Maatschappij voor 

Watervoorziening in Vlaanderen, afgekort IMWV; 

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door IMWV aan de stad werd overgemaakt met brief van 18 

september 2018; 

Gelet op de motivering door de Raad van Bestuur van IMWV m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage 

aan onderhavig besluit wordt gevoegd, 

BESLUIT : eenparig 

Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Intercommunale Maatschappij voor 

Watervoorziening in Vlaanderen, in het kort IMWV, zoals opgenomen in het ontwerp goed te keuren. 

Artikel 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de Buitengewone 

Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

Artikel 3. Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan IMWV. 

 

7.  IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 4 

december 2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede; 
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Gelet op het feit dat de stad met de brief van 5 oktober 2018 werd opgeroepen om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 4 december 2018 met als agenda: 

1. Goedkeuring verslagen algemene vergaderingen op 5 juni 2018. 

2. Activiteiten en strategie. 

3. Begroting 2019. 

4. Uitreding provincie 

5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij de Heer Mathieu Mas, 

raadslid, wonende Georges Lobertstraat 66 in 9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd 

aangeduid als vertegenwoordiger van de stad en Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Achterburg 

4/0301 in 9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IGS Westlede; 

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

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

vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. De Heer Mathieu Mas, raadslid, wonende Georges Lobertstraat 66 in 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van IGS Westlede op dinsdag 4 december 2018. 

Artikel 2. Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Achterburg 4/0301 in 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 4 december 2018. 

Artikel 3. De agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering van IGS 

Westlede op 4 december 2018 worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de stad krijgt de 

opdracht de voorstellen tijdens die vergadering goed te keuren. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en geeft daarvan kennis aan IGS  Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 

 

8.  SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 12 december 2018. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 

ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (SOLVA); 

Gelet op de aangetekende brief  van 9 oktober 2018 van SOLVA waarbij de stad wordt uitgenodigd om 

deel te nemen aan de algemene vergadering op maandag 12 december 2018 met volgende agenda: 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuren actieplan en budget 2019. 

3. Ontwerp statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur. 

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

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een 

algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanwijzen 

uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

waarover een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden aan de algemene vergadering 

van SOLVA op 12 december 2018. 

Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid, wonende Libellenstraat 2/203 te 9700 Oudenaarde wordt 

aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergadering van 

SOLVA op 12 december 2018. 

Artikel 3. De heer Luc Lammens, raadslid, wonende Beekstraat 21 te 9700 Oudenaarde wordt aangeduid 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
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Artikel 4. De vertegenwoordiger die zal deelnamen aan de algemene vergadering van SOLVA op te 

dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die ter zake genomen worden in de 

gemeenteraad. 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 

en geeft er kennis van aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem. 

 

9.  Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 17 

december 2018. 

De Gemeenteraad 

CONTEXT EN MOTIVERING 

De stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen. 

De stad werd per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 17 december 2018 plaats heeft in het 

exploitatiegebouw van het President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 7 september 

2018 werd aan de stad overgemaakt. 

PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING 

Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op 

het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA vindt zijn oorsprong in het volgende : 

 Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en 

gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het Waals 

Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna “VREG”) in het Vlaams 

Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door de Waalse en de Vlaamse 

regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal onder het Gewest van hun 

bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna 

“DNB’s”) verschillende tarieven opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen aan de 

groepen gemeenten in ieder gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke 

regulatoren zijn fundamenteel verschillend en de gewestgrensoverschrijdende 

distributienetbeheerders zijn verplicht verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te 

stellen voor de gemeenten van ieder betrokken gewest.  

 De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare 

dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. Deze 

onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen met zich mee, met als 

onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten 

ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en reglementaire wijzigingen, waaronder de 

gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus, thans bediend door 

Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing. 

 De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de andere vennoten 

van Gaselwest inhouden. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (het 

decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 

hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de 

voorgestelde partiële splitsing. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 

te stellen. 

BESLUIT: eenparig 

ARTIKEL 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december 2018 :  

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform art. 

677 en 728 e.v. van het W.Venn.: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing. 
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b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van 

de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot 

het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest, met 

boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 

bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een 

kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Goedkeuring van : 

i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit 

elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en 

Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeente 

Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor 

vermeld onder punt 1.b. omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met 

inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 

december 2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, 

geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de 

principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het 

splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende 

vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderin-

gen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en 

voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.  

ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering. 

d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid 

verlening van machtiging om: 

i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 

splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen; 

ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen; 

iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te 

stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 

kan zijn; 

v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en vereiste 

formaliteiten te vervullen. 

e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. tot en 

met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.  

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

3. Statutaire benoemingen 

4. Statutaire mededelingen. 

ARTIKEL 2 

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten 

elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, 

Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets 

CVBA zoals opgenomen in de agenda; 

ARTIKEL 3 

Machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de agenda bij 

authentieke akte te doen vaststellen; 

ARTIKEL 4 

De vertegenwoordiger van de stad, raadslid Mathieu Mas of zijn plaatsvervanger, raadslid Sybille De Vos 

die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest op 17 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
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zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;  

ARTIKEL 5 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter 

attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

10.  Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende 

tonnagebeperking tot 3,5 T in de Kortijkstraat, Doornikse Heerweg, Wortegemstraat, 

Deinzestraat en Beverestraat; plaatsen verkeersborden voorbehouden voor 

landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters in de Lozerstraat. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

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

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

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

van het gebruik van de openbare weg; 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

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

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

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

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

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Er wordt een tonnagebeperking tot 3,5 T, uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn, 

ingevoerd in de Kortrijkstraat,  Doornikse Heerweg (tussen Kortrijkstraat en Wortegemstraat), 

Wortegemstraat (tussen Doornikse Heerweg en Kortrijkstraat), Deinzestraat (tussen Doornikse Heerweg 

en Kortrijkstraat) en de Beverestraat (tussen Gentstraat en Deinzestraat). 

Artikel 2: De gemeente Wortegem-Petegem zal in het kader van verkeersluwe wegen op grondgebied 

Oudenaarde aan het begin en het einde van de Lozerstraat de verkeersborden F99c (begin) en F101c 

(einde) plaatsen (verkeer voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters). 

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

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

11.  Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Gunstig adviseren van de beslissing van 

de kerkfabriek dd° 21 mei 2018 houdende goedkeuren van de gunning en bepalen van het 

stadsaandeel. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 26 februari 2007 houdende in principe over 

te gaan tot de uitvoering van restauratiewerken aan de Sint-Walburgakerk – fase IV – koor en toren -  en 

het opstarten van een procedure tot aanstellen van een architect; 

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 28 november 2007 tot aanstelling van 

architectenbureau  Pajo Plan Architecten BV-BVBA, Ninoofsesteenweg 122, 1670 Pepingen; 

Gelet op het addendum dd° 22 januari 2018 aan de beslissing van de kerkfabriek dd° 28 november 2007  

houdende overdracht van het project “ restauratie van de Sint-Walburgakerk”  door Pajo Plan Architecten 

BV-BVBA aan Multifunctionele Architectenvennootschap Studio Roma cvba, Abdij Vlierbeek 7 te 3010 

Kessel-Lo; 

mailto:intercommunales@eandis.be
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Gelet op de beslissing dd° 22 september 2014 van de kerkfabriek Sint-Walburga houdende goedkeuren 

van het ontwerp, de wijze van gunnen  - open aanbesteding - en de raming ten bedrage van 875.536,62 

EUR + 183.862,69 EUR ( 21 % BTW) = 1.059.399,31 EUR mbt tot de restauratie van de toren; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 houdende gunstig adviseren van de 

beslissing van de kerkfabriek dd° 22 september 2014 houdende goedkeuren van het ontwerp en voorlopig 

bepalen van het stadsaandeel voor een bedrag van 233.067,85 EUR; 

Overwegende dat de Sint-Walburga kerk een beschermd monument is bij KB van 28 december 1936;  

Gelet op het schrijven dd° 15 december 2016 van Agentschap Onroerend Erfgoed houdende wijziging 

van het Onroerenderfgoeddecreet waarbij bij de berekening van de restauratiepremie de aanvaarde 

kostenraming niet langer vermeerderd wordt met de BTW; 

Gelet op het Ministerieel Besluit dd° 30 november 2017 houdende goedkeuren van een restauratiepremie 

tbv 842.693,19 EUR;  

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 21 mei 2018 houdende gunning aan NV 

Renotec, Accaciastraat 14c te 2440 Geel ten bedrage van 1.133.315,27 EUR excl btw of 1.371.311,48 

EUR incl btw;  

Gelet op het besluit van de Administrateur-Generaal van het Agenstschap Onroerend Erfgoed waarbij de 

inschrijving van NV Renotec wordt goedgekeurd voor een bedrag van 1.133.315,27 EUR excl btw en dat 

de oorspronkelijk toegekende restauratiepremie behouden blijft op 842.693,19 EUR;  

Overwegende dat de kerkfabriek niet over de nodige financiële middelen beschikt zodat haar aandeel van 

10 % en de niet-subsidierbare posten dienen gedragen door de stad Oudenaarde ; 

Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde voorlopig als volgt kan bepaald worden : 

-) Totaal werken :  1.371.311,48 EUR incl. BTW; 

-) Totaal Ereloon : 1.371.311,48 EUR x 10,15 % (ereloonpecentage) = 139.188,12 EUR; 

-) Totaal werken + ereloon = 1.510.499,60 EUR – 842.693,19 EUR ( subsidie Onroerend Erfgoed)  = 

 667.806,41 EUR ten laste van de stad;  

Overwegende dat uit de offertes van de aannemers blijkt dat door Pajo Plan BV-BVBA een veel te lage 

raming voor de kostprijs van de stelling werd opgemaakt ; dat wat betreft de stelling het verschil tussen 

de geraamde kost en de prijs van de laagste inschrijver 174.324,00 EUR excl btw of 210.932,04 EUR incl 

btw bedraagt; 

Overwegende dat op basis van deze kennelijk verkeerde en ontoereikende raming aan Agentschap 

Onroerend Erfgoed een te lage restauratiepremie werd aangevraagd en toegekend; 

Overwegende dat het verlies aan restauratiepremie kan bepaald worden op 174.324,00 EUR excl btw x 

1,1 ( algemene kosten)  x 80 % = 153.405,12 EUR; 

Overwegende dat deze 153.405,12 EUR een deel is van het hoger berekend stadsaandeel in de werken ten 

bedrage van 667.806,41 EUR; 

Gelet op het aangetekend schrijven dd° 22 mei 2018 van de kerkfabriek Sint-Walburga  aan Pajo Plan 

BV–BVBA en zijn opvolger Studio Roma CVBA waarbij beiden ingebreke worden gesteld voor 

bovengenoemde beroepsfout; 

Overwegende dat de stad dan ook voor bovengenoemde beroepsfout en voor de eruit voortvloeiende 

financiële schade een volledige vergoeding opeist van de betrokken studiebureau’s; dat het stadsaandeel 

derhalve kan verminderd worden tot 514.401,29 EUR; 

Overwegende dat het stadsaandeel voorzien wordt in meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 op 

budgetboekjaar 2018, 2019 en 2020 van het investeringsbudget op de jaarbudgetrekening  GBB-I-BIA 

0790-00/6640000 “ toegestane investeringsbijdragen “; 

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

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot het dossier  “Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren “ wordt 

de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 21 mei 2018 houdende gunnen aan NV Renotec, 

Accaciastraat 14c te 2440 Geel ten bedrage van 1.133.315,27 EUR excl btw of 1.371.311,48 EUR incl 

btw gunstig geadviseerd. 

Artikel 2. Het stadsaandeel wordt voorlopig bepaald op 514.401,29 EUR. 

Artikel 3; Het stadsaandeel wordt voorzien in meerjarenplanaanpassing 7 2014-2021 op budgetboekjaar 

2018, 2019 en 2020 van het investeringsbudget op de jaarbudgetrekening  GBB-I-BIA 0790-00/6640000 

“ toegestane investeringsbijdragen “; 

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint-Walburga. 
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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 het goedgekeurde stadsaandeel. 

 

12.  Vervangen en herstel vangrails langs Scheldekant (zwaaikom) en Lotharingenstraat. 

Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 01/10/2018 houdende goedkeuren van de aangepaste 

eindafrekening tbv 22.777,50 EUR excl. BTW.  

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 23 april 2018 houdende 

toewijs van “herstel en vervangen vangrails langs Scheldekant ( zwaaikom)” aan Buko Vangrails, Korte 

Veerstraat 51 te 2840 Rumst voor een totaal bedrag van 12.333,00 EUR excl btw waarvan de helft 

(6.166,50 EUR excl btw) ten laste van de stad en de andere helft ten laste van NV De Vlaamse Waterweg; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 14 mei 2018 houdende toewijs 

van “ herstel en vervangen vangrails langs Lotharingenstraat “ aan Buko Vangrails, Korte Veerstraat 51 te 

2840 Rumst voor een totaal bedrag van 13.580,00 EUR excl btw; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 28 mei 2018 houdende bekrachtigen van de 

collegebeslissingen dd° 23 april 2018 en 14 mei 2018 houdende toewijs voor in totaal 19.746,50 EUR 

excl btw; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 03 september 2018 houdende 

goedkeuren van de eindafrekening ten bedrage van 20.152,50 EUR excl btw; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 01 oktober 2018 houdende 

goedkeuren van de aangepaste eindafrekening ten bedrage van 22.777,50 EUR excl btw; 

Overwegende dat kredieten voor deze  uitgave voorzien zijn in het investeringsbudget van 2018, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2250000; 

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

bekrachtigd in de eerstvolgende 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 42, § 1, 1° a (de goed 

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

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  “ herstel en vervangen van vangrails langs Scheldekant ( Zwaaikom) en 

Lotharingenstraat” wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 01 oktober 

2018 houdende goedkeuren van de aangepaste eindafrekening ten bedrage van  22.777,50 EUR excl btw 

bekrachtigd. 

 

13.  Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht. Aquafinproject 22.812. Goedkeuren van het 

ontwerp en bepalen van het stadsaandeel.  

De gemeenteraad, 

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

samenwerkingsovereenkomst en addendum samenwerkingsovereenkomst  met Aquafin en de raming van 

6.448.366,56 EUR  excl btw waarvan 6.318.660,58 EUR excl. btw  ten laste  van Aquafin en 129.705,98 

EUR excl btw ten laste van de stad; 

Gelet op het bijzonder bestek opgesteld door het studiebureau Sweco, Engelse Wandeling 70 te 8510 

Kortrijk; 

Gelet op de plans ; 

Gelet op de raming van in zijn totaliteit 8.143.579,82 EUR excl btw waarvan 7.826.483,29 EUR excl. 

btw. ten laste van Aquafin en 317.096,53 EUR excl. btw (btw-recupereerbare werken–rioleringswerken) 

ten laste van de stad, meer bepaald :  
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 Totaal Aandeel Aquafin Aandeel stad 

Algemene bepalingen    134.528,00   134.528,00  

Rioleringswerken open sleuf  1.263.248,03 1.263.248,03  

Rioleringswerken in open 

sleuf 70,23 % tlv Aquafin en  

29,77 % tlv stad 

   111.397,06     78.234,16  33.162,90 

Rioleringswerken in beton-

nen koker en overwelving 

Rietgracht 

3.250.755,00 3.250.755,00  

Overstortconstructies   875.344,62 875.344,62  

Andere constructies   532.144,46 532.144,46  

Technische uitrusting 

overwelving 
  171.350,00     171.350,00 

Toegangsconstructies 

onderbouw 

  406.618,85 406.618,85  

Toegangsconstructies 

bovenbouw 

 488.423,19 488.423,19  

Wegeniswerken  756.989,86 756.989,86  

Fietspad Neringstraat : 82,19 

tlv Aquafin en 17,81 tlv stad 

   48.910,00 40.199,13 8.710,87 

Wegeniswerken   93.872,75  93.872,75 

Afkoppelingswerken op 

privaat domein 

  10.000,00  10.000,00 

 8.143.579,82 7.826.483,29  

excl. btw 

317.096,53 

excl. btw 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding;  

Gelet op artikel 1 van bovengenoemde ontwerp-samenwerkingsovereenkomst waarbij NV Aquafin 

aangeduid wordt om in gezamenlijke naam op te treden bij de procedure, gunning en uitvoering van de 

opdracht als “opdrachtgevend bestuur”; dat de partijen (nv Aquafin en de stad) financieel instaan voor het 

deel van de opdracht dat ten hunnen laste is; 

Overwegende dat de nodige  kredieten voorzien worden  in het meerjarenplan meerbepaald op  

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

(rioleringswerken – btw recupereerbare werken);     

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,  

Besluit: eenparig 

Artikel 1.  Met betrekking tot  de opdracht  “ ontkoppelen verbindingsriolering Rietgracht – 

Aquafinproject 22.812 wordt het ontwerp  en de raming   van in zijn totaliteit 8.143.579,82 EUR excl btw 

waarvan 7.826.483,29 EUR excl btw. ten laste van Aquafin en 317.096,53 EUR excl btw ( btw-

recupereerbare werken – rioleringswerken) ten laste van de stad goedgekeurd.   

Artikel 2.  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding.   

Artikel 3.  De nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan meerbepaald op  

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

rioleringswerken – btw recupereerbare werken).   



214 

 

 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

 

14.  Jeugdhuis Jotie: herstellen lift - bestek nr. W00712017. Bekrachtiging van de 

toewijzingsbeslissing dd° 24 september 2018. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze m.b.t. de opdracht “Jeugdhuis Jotie: herstellen lift” 

tegen een initieel geraamd bedrag van 18.975,00 EUR excl. btw of 22.959,75 EUR incl. 21% btw; 

Gelet op het PV van opening der biedingen dd° 4 september 2018; 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 12 september 2018; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018 betreffende 

de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Jeugdhuis Jotie: herstellen lift” aan Thyssenkrupp 

Liften, Kortrijksesteenweg 148 te 9830 Sint-Martens-Latem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 24.940,00 EUR excl. btw of 30.177,40 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat de toewijs de raming met 31,44 % overschrijdt zodanig dat bekrachtiging van de 

toewijzingsbeslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is; 

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

budgetcode 0750-00/2210007 (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 42, § 1, 1° a (de goed 

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

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

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

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

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

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

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit : eenparig 

Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Jeugdhuis Jotie: herstellen lift”, wordt de collegebeslissing dd° 

24 september 2018 houdende toewijs aan Thyssenkrupp Liften, Kortrijksesteenweg 148 te 9830 Sint-

Martens-Latem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 24.940,00 EUR excl. btw of 

30.177,40 EUR incl. 21% btw bekrachtigd. 

 

15.  Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis: herinrichting kelder, 

1ste, 2de en 4de verdieping. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 8 oktober 2018 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 26/6/2017 m.b.t. het goedkeuren van de lastvoorwaarden en 

gunningswijze betreffende de opdracht “Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek 

Vleeshuis”; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd° 27 oktober 2017 houdende het 

aanstellen van het ARCHITECTENBUREAU KNAP, Einestraat 36 te 9700 OUDENAARDE met 

betrekking tot de herinrichting van de bibliotheek Vleeshuis, meer bepaald de herinrichting van het 

gelijkvloers, inkom en 3de verdieping; 

Overwegende dat m.b.t. de herinrichting van de bibliotheek Vleeshuis na realisatie van 

verbouwingswerken van het gelijkvloers, inkom en 3de verdieping dient te worden overgegaan tot de 

herinrichting van de kelder, 1ste, 2de en 4de verdieping; dat ook in dit kader het noodzakelijk is om 

beroep te doen op een interieurarchitect die beschikt over de nodige deskundigheid; 

Overwegende dat de herinrichting van de kelder, 1ste, 2de en 4de verdieping onlosmakelijk verbonden is 

met de reeds uitgevoerde opdracht m.b.t. de herinrichting van de bibliotheek en dat gezien de verworven 

inzichten het aangewezen is dat voor de herinrichting van de resterende verdiepingen hetzelfde 

architectenbureau KNAP instaat; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd° 8 oktober 2018 houdende het 

aanstellen van het ARCHITECTENBUREAU KNAP, Einestraat 36 te 9700 OUDENAARDE met 

betrekking tot de herinrichting van de bibliotheek Vleeshuis, meer bepaald de herinrichting van de kelder, 

1ste, 2de en 4de verdieping , tegen het ereloonpercentage van 7% cfr. prijsofferte dd° 3/7/2018; 

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

budgetcode 0703-00/2140007 (actie GBB-I-BIB); 

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

opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd omwille van de grondige kennis 

van de situatie, verworven naar aanleding van vorige opdrachten); 

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

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

wijzigingen; 

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

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

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

overheidsopdrachten, 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 het dossier “Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek 

Vleeshuis: herinrichting kelder, 1ste, 2de en 4de verdieping”, wordt de collegebeslissing dd° 8 oktober 

2018 houdende toewijs aan ARCHITECTENBUREAU KNAP, Einestraat 36 te 9700 OUDENAARDE, 

tegen het ereloonpercentage van 7% cfr. prijsofferte dd° 3/7/2018, dat rekening houdende met de 

vooropgestelde raming (kostprijs der werken), het ereloon voorlopig kan bepaald worden op 

17.500,00 EUR excl. btw of 21.175,00 EUR incl. 21% btw, bekrachtigd. 

 

16.  Renovatie dak technische dienst Paalstraat. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat het dak van het gebouw waar de technische dienst in gehuisvest is in slechte staat is en 

dient gerenoveerd te worden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Renovatie dak technische dienst Paalstraat” een bestek 

met nr. W5898 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 39.731,68 EUR excl. btw of 

48.075,33 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 wordt in het budget 2019 op de budgetcode 

GBB-I-BIA 0119-04/2210007; 

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; 

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. W5898 en de raming voor de opdracht 

“Renovatie dak technische dienst Paalstraat”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

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

bedraagt 39.731,68 EUR excl. btw of 48.075,33 EUR incl. 21% btw. 

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

voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in in het budget 2019 op de budgetcode GBB-I-

BIA 0119-04/2210007. 

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. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO 

17.  Sociaal Woonbeleidsconvenant 1/7/2018-30/06/2021 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met latere wijzigingen, 

en in het bijzonder artikel 4.1.4. van dit decreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen 

voor de opvolging van de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) en tot bepaling van de 

methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets, met latere 

wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 houdende wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere 

regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de 

methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets, en in het bijzonder 

artikel 26 van dit besluit; 

Gelet op het feit dat volgens het BSO voor de periode van 2009-2025 in Oudenaarde 203 extra sociale 

huurwoningen dienen gerealiseerd te worden en dat er sinds 31/12/2017 reeds 174 gerealiseerd zijn, 

waarmee Oudenaarde goed op schema zit om dit BSO te bereiken. Om meer zekerheid te krijgen over de 

financiering van deze nog extra te realiseren woningen, dient een sociaal woonbeleidsconvenant 

afgesloten te worden; 

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 het mogelijk maakt om als 

gemeente met de Vlaamse overheid een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten zodat ook na de 

realisatie van het bindend sociaal objectief nieuwe sociale woonprojecten gerealiseerd kunnen worden op 

het gemeentelijk grondgebied; 

Overwegende dat binnen een sociaal woonbeleidsconvenant enerzijds de gemeente er zich toe verbindt 

om samen met de lokale woonactoren binnen een periode van 3 jaar de uitvoering of de 

gunningsprocedure op te starten van een bepaald aantal sociale huurwoningen in projecten op haar 

grondgebied. Anderzijds verbindt de Vlaamse overheid zich ertoe om dat sociaal woonaanbod te 

bekostigen. 

Overwegende dat het voor de stad Oudenaarde niet mogelijk is om zonder sociaal woonbeleidsconvenant 

de geplande sociale woonprojecten te organiseren; 

Overwegende de brief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) van 22/03/2018 

waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan de stad om een Sociaal Woonbeleidsconvenant af te sluiten 

voor de periode van 1/7/2018-30/6/2021; 

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/04/2018 om een 

sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten voor de periode van 1/7/2018 tot 30/06/2021 voor de projecten 

die reeds op de projectenlijst staan, maar nog niet werden uitgevoerd. Dit om zeker te zijn van 

gesubsidieerde financiering; 

Overwegende het voorstel van sociaal woonbeleidsconvenant van de VMSW aan de stad Oudenaarde van 

06/09/2018 houdende de mogelijkheid om in de komende drie jaar 28 bijkomende sociale woningen te 

realiseren; 

Overwegende de besprekingen op het lokaal woonoverleg; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt de ondertekening van het sociaal woonbeleidsconvenant goed zoals het 

terug te vinden is in bijlage bij dit besluit. 
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Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het ondertekende sociaal 

woonbeleidsconvenant bezorgd aan de VMSW (t.a.v. Myriam Aelbrecht, Havenlaan 88 bus 94, 1000 

Brussel) en de SHM Vlaamse Ardennen (Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde) 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN 

18.  Erediensten. Meerjarenplanwijziging 2014-2019 

De Gemeenteraad,  

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

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

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

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

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

Overwegende dat de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere), Sint-Martinus Oudenaarde 

(Mater), Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Sint-Walburga Oudenaarde en Sint-Martinus 

Oudenaarde (Melden) een gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 hebben ingediend; 

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

2019 : 

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018, ingediend via Religiopoint 

dd. 15 juli 2018 – gunstig advies Bisdom dd. 14 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2018, ingediend via Religiopoint dd. 15 juli 

2018 – gunstig advies Bisdom dd. 14 september 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juli 2018, ingediend via Religiopoint 

dd. 8 augustus 2018 – gunstig advies Bisdom dd. 17 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018, ingediend door het Centraal 

Kerkbestuur dd. 19 oktober 2018 – gunstig advies Bisdom dd. 19 september 2018 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018, ingediend via Religiopoint dd. 15 juli 2018 

– gunstig advies Bisdom dd. 14 september 2018; 

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

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

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

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

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

Oudenaarde (Bevere) de verlaging noteert van de exploitatietoelage voor het jaar 2019 (39.400,00 euro 

naar 31.145,00 euro); 

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

Oudenaarde (Mater) geen wijzigingen noteert in de exploitatie- en investeringstoelagen; 

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

Oudenaarde (Nederename) de opname noteert van de raming voor de herstelling van de dakwerken. Dit 

bedrag was reeds voorzien in het budget 2017 maar werd pas uitgevoerd in het jaar 2018. Hiervoor werd 

een budgetwijziging boekjaar 2018 opgemaakt; 

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

Oudenaarde (Melden) investeringstoelagen (erelonen) opneemt voor 2018 ten bedrage van 2.500,00 euro 

(dringende herstellingswerken dak). Hiervoor werd ook een budgetwijziging opgemaakt. Voor 2019 

wordt een bedrag van 5.000,00 euro (erelonen) opgenomen voor het restauratiedossier verwarming en 

elektriciteit; 

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

Oudenaarde een verhoging van de exploitatietoelage opneemt voor het jaar 2019 (77.550,00 euro 

verhoogt naar 101.800,00 euro wegens opslorping van de kerkfabriek Sint-Jozef). Wat betreft de 

investeringstoelagen verlaagt het budget 2018 van 823.976,13 euro naar 555.291,18 euro en voor 2019 

verhoogt de investeringstoelage van 42.000,00 euro naar 560.773,57 euro. De investeringstoelagen 

hebben betrekking op het restauratiedossier fase V – toren; 

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

meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden; 

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

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 17 september 2018; 
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Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

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

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juli 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018 

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

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

kerkfabrieken. 

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

- het Centraal Kerkbestuur 

- voornoemde kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

 

19.  Erediensten. Budgetwijziging boekjaar 2018 

De Gemeenteraad,  

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

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

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

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

budgetwijziging bij de gemeenteoverheid; 

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

budgetten 2018 van de verschillende kerkfabrieken; 

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

boekjaar 2018 : 

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 28 mei 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 8 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 11 juli 2018, ingediend bij de stad via Religiopoint 

dd. 26 september 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juli 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 26 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 23 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 26 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 25 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 26 september 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 27 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 26 september 2018 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018, ingediend bij de stad door het Centraal 

Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018; 

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018, ingediend bij de stad door 

het Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018, ingediend bij de stad door het 

Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018; 

Overwegende dat het representatief orgaan gunstig advies heeft gegeven aan alle hierboven genoemde 

budgetwijzigingen, boekjaar 2018; 

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

Overwegende dat de exploitatietoelagen opgenomen in de hierboven opgenomen budgetwijzigingen, 

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

meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken; 

Overwegende dat de budgetwijzigingen boekjaar 2018 van de kerkfabrieken Sint-Hilarius Oudenaarde 

(Mullem), Sint-Martinus Oudenaarde (Welden), Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare), Sint-Amandus 
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Oudenaarde (Leupegem), Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) enkel verschuivingen betreffen en dus 

geen invloed hebben op het budget 2018 van de stad. Geen van deze kerkfabrieken heeft investeringen 

voorzien in 2018; 

Overwegende dat er in de budgetwijzigingen, boekjaar 2018 van volgende kerkfabrieken  

investeringstoelagen worden opgenomen : 

- Kerkfabriek Sint-Eligius Eine : 1.799,88 euro (erelonen beheersplan crypte). In het budget 2018 

was geen investeringstoelage voorzien. 

- Kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) : neemt de raming, voorzien in het budget 

2017 voor dringende herstellingswerken aan het dak, voor een bedrag van 61.997,00 opnieuw op. 

Het dossier werd intussen door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. In 

2018 zal de investeringstoelage voor dit dossier 46.129,31 euro bedragen. Een eerste deel werd 

reeds uitbetaald in 2017. In het budget 2018 van de kerkfabriek was geen investeringstoelage 

opgenomen. 

- Kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde : investeringstoelage ten bedrage van 555.291,18 euro 

voor het investeringsdossier fase V (toren). In het budget 2018 was een investeringstoelage van 

823.876,13 euro voorzien. 

- Kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) : opname 2.500,00 euro, dringende 

herstellingwerken aan het dak. In het budget 2018 had de kerkfabriek niets voorzien aan 

investeringstoelage; 

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

kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename), Sint-Walburga Oudenaarde, Sint-Martinus 

Oudenaarde (Melden) binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-

2019 van de kerkfabriek; 

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

kerkfabrieken Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) niet binnen de grenzen blijft van deze opgenomen in het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  

Besluit:  eenparig 

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

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 28 mei 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juli 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 23 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 25 juni 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 27 juni 2018  

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018 

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018 

houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2018. 

Artikel 2: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Sint-Eligius 

Oudenaarde (Eine) dd. 11 juli 2018 houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2018. 

Artikel 3: De investeringstoelagen zijn voorzien in het budget 2018 van de stad onder jaarbudgetrekening 

0790-00/6640000 : 

- kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) : 1.799,88 euro 

- Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) : 46.129,31 euro  

- Sint-Walburga Oudenaarde : 555.291,18 euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) : 2.500,00 euro. 

Artikel 4: Een globaal overzicht van de toelagen over 2018 is opgenomen in de lijst in bijlage. 

Artikel 5: Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2018 van voornoemde 

kerkfabrieken. 

Artikel 6: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 
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20.  Erediensten. Budget 2019. 

De Gemeenteraad,  

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

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

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

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

gemeenteoverheid; 

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

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018, ingediend bij de stad door 

het Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018  

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 25 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 11 juli 2018, ingediend bij de stad via Religiopoint 

dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 20 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 13 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 27 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2018, ingediend bij de stad door het 

Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018, ingediend bij de stad door het 

Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 28 mei 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018, ingediend bij de stad door het Centraal 

Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 24 juni 2018, ingediend bij de stad door het 

Centraal Kerkbestuur dd. 17 oktober 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 23 juni 2018, ingediend bij de stad via 

Religiopoint dd. 25 september 2018; 

Overwegende dat het representatief orgaan gunstig advies heeft gegeven aan alle hierboven genoemde 

budgetten 2019; 

Overwegende dat het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) 

nog niet werd ontvangen wegens nog in behandeling bij het representatief orgaan. Het cijfer 

exploitatietoelage in bijgevoegde lijst is gebaseerd op het cijfer verkregen van het Centraal Kerkbestuur; 

Overwegende dat de exploitatietoelagen, opgenomen in het budget 2019 van hogergenoemde 

kerkfabrieken, binnen de grenzen blijven van de totale toegekende enveloppe van 315.000,00 euro zoals 

opgenomen in de afsprakennota en in het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat in de budgetten 2019 van volgende kerkfabrieken investeringstoelagen worden 

opgenomen : 

- Kerkfabriek Sint-Laurentius Ename : 25.000,00 euro (studiekosten restauratiedossier 3de fase – 

dak & dakconstructie) 

- Kerkfabriek Sint-Martinus Melden : 5.000,00 euro (erelonen dossier centrale verwarming & 

elektriciteit)  

- Kerkfabriek Sint-Walburga : 560.773,57 euro (stadsaandeel en erelonen restauratiedossier toren) 

Overwegende dat de investeringstoelagen opgenomen in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-

Martinus Oudenaarde (Melden) en de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde binnen de grenzen blijven 

van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de investeringstoelage opgenomen in het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-

Laurentius Ename niet binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-

2019; 
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Gelet op het overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur dd. 3 september 2018; 

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

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  

Besluit:  eenparig 

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

- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 11 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 25 juni 2018 

- kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 11 juli 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 13 juni 2018 

- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 27 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 5 juli 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 22 juni 2018 

- kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 28 mei 2018 

- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 26 juni 2018 

- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 25 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 24 juni 2018 

- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 23 juni 2018 

houdende goedkeuring van het budget 2019. 

Artikel 2: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius 

Oudenaarde (Ename) dd. 20 juni 2018 houdende goedkeuring van het budget 2019. 

Artikel 3: De totale enveloppe exploitatietoelagen ten bedrage van 303.075,84 euro zal worden 

opgenomen in het budget 2019 van de stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. De 

exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2018 van de verschillende kerkfabrieken worden hen 

uitbetaald volgens lijst in bijlage. 

Artikel 4: De investeringstoelagen, volgens lijst in bijlage, worden voorzien in het budget 2019 van de 

stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6640000 : 

- kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) : 25.000,00 euro 

- kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) : 5.000,00 euro 

- kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde : 560.773,57 euro. 

Artikel 5: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2019 van voornoemde kerkfabrieken. 

Artikel 6: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het Centraal Kerkbestuur 

- de verschillende kerkfabrieken 

- het representatief orgaan 

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN 

21.  Financiële rapportering 1ste semester 2018. Kennisname. 

De gemeenteraad neemt eenparig kennis. 

 

INFORMATICA 

22.  Toetreding tot het Raamcontract "Multifunctionals en beheersysteem" van de Provincie Oost-

Vlaanderen  

De Gemeenteraad,  

Overwegende dat de huurovereenkomst afgesloten met Océ Finance Belgium en Canon Belgium nv voor 

de huidige kopieertoestellen op diverse stadsdiensten, geldig voor 60 maanden vanaf 01 januari 2014 

vervalt op 31 december 2018 ;  

Overwegende dat met de integratie van het OCMW er ook multifunctionele kopieertoestellen dienen 

voorzien te worden t.b.v. het OCMW ; 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen kan optreden als aankoopcentrale op basis van artikel 47 

van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten ; 
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Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring 

wordt verleend aan het bestek met nr. ICT/2010/003 voor de opdracht “Raamcontract multifunctionals en 

beheersysteem” met algemene offerteaanvraag als wijze van gunnen;  

Overwegende dat de voornoemde opdracht 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' van de 

Provincie Oost-Vlaanderen een opdrachtencentrale is in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 

2006 en dat de stad en het OCMW ervan gebruik kunnen maken waardoor zij zijn vrijgesteld van de 

verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren ;  

Gelet op het Besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dd° 16 december 2010, waarbij 

het raamcontract “Multifunctionals en beheersysteem” werd toegewezen aan de firma Canon Belgium nv, 

Kortrijksesteenweg 88 te 9830 Sint-Martens-Latem voor de duurtijd van 7 jaar met drie mogelijke 

verlengingen ; 

Gelet op het Besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dd° 12 april 2018, waarbij de 

opdracht met één jaar werd verlengd tot en met 4 januari 2019; 

Overwegende dat tijdens deze periode het mogelijk is om multifuncionals te huren met een bijhorende 

servicecontract van 5 jaar ; 

Overwegende dat de Stad Oudenaarde en het OCMW aldus wensen toe te treden tot het raamcontract van 

de Provincie  Oost-Vlaanderen voor “Multifunctionals en beheersysteem” ; 

Gelet op het overzicht van de 19 kopieertoestellen voor de stad en 5 kopieertoestellen voor het OCMW 

Oudenaarde voor de periode van 2014 – 2018 en de simulatie voor 100% kleurcopiers berekend voor 5 

jaar ; 

Overwegende dat de huur, afrekening kopieën en bijhorende beheersoftware voor deze 24 

kopieertoestellen geraamd wordt op 320.000 EUR incl btw voor een periode van 5 jaar; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 47 ; 

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

de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Voor het huren van kopieermachines voor de Stad Oudenaarde en het OCMW wordt beroep 

gedaan op de aankoopcentrale van de Provincie Oost-Vlaanderen, overeenkomstig artikel 47 van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

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

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

23.  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 15/10/18; 

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

aanwending van sommige toelagen; 

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

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

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

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

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

verplichtingen opgelegd door deze wet;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen. 

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

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



223 

 

 

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 

24.  Goedkeuring notulen gemeenteraad 1 oktober 2018. 

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

gemeenteraadszitting van 1 oktober 2018 goedgekeurd. 

 

SECRETARIAAT 

25.  Verzoekschrift aan de gemeenteraad door de Heer Benoit Dorné: verkeersveiligheid N8 in 

Melden. 

Op 16 oktober 2018 ontving het stadsbestuur van de heer Benoit Dorné een verzoekschrift aan de 

gemeenteraad met de vraag om op de N8 de bebouwde kom van Melden uit te breiden en een 

snelheidsbeperking tot 50 km/uur in te voeren. 

Door een misverstand kreeg de verzoeker geen persoonlijke uitnodiging om zijn verzoekschrift te komen 

toelichten, zodat hij niet aanwezig is. Het verzoekschrift wordt dan ook opnieuw geagendeerd tijdens de 

eerstvolgende gemeenteraadszitting op 26 november 2018. 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 

GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 
 

1.  Raadslid Brigitte Coppitters 

Op voorstel van de burgemeester wordt het voorstel van raadslid Brigitte Coppitters naar de geheime 

zitting verwezen. 

 

2.  Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1.  Vraag 1: Toegankelijke stemlokalen. 

Op 14 oktober 2018 moesten de inwoners van Oudenaarde hun stem uitbrengen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen.  Onder de stemgerechtigde kiezers bevonden zich ook minder mobiele 

mensen, mensen met een rolstoel.  Omdat het de bedoeling is dat ook zij op een volwaardige manier hun 

stem kunnen uitbrengen is het essentieel dat de stemlokalen toegankelijk zijn voor gebruikers van een 

rolstoel, rollator, scootmobiel enz.  Ondanks alle beloften, waaronder de reactie op mijn voorstel tijdens 

de gemeenteraad van 28 mei 2018, is het opnieuw fout gelopen: in Ename was het kieslokaal niet 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

(https://www.hln.be/regio/oudenaarde/rolstoelgebruikers-kunnen-kieslokaal-ename-niet-

binnen~a70d6d50/) 

Vragen 

1. Hoe is dit kunnen gebeuren? 

2. Wat zal het stadsbestuur doen om te vermijden dat het opnieuw fout loopt bij de Europese, federale 

en Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

2.2.  Voorstel 2: Openbaar onderzoek omgevingsvergunningen: probleem communicatie. 

Bij aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning moet in bepaalde gevallen een openbaar 

onderzoek gevoerd worden.  De wet legt op dat deze openbare onderzoeken aangekondigd moeten 

worden op de webstek van de stad.  Dit is, recent, niet gebeurd bij zeker 23 dossiers.  In elk van deze 
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dossiers moest het openbaar onderzoek opnieuw gedaan worden, met alle gevolgen van dien: tijdsverlies 

voor aanvragers en bijkomend werk voor de stedelijke diensten.  Navraag bij de betrokken dienst leert dat 

het om een vergetelheid gaat.  Uiteraard had dit niet mogen gebeuren, maar er zijn verzachtende 

omstandigheden: de fout is gebeurd in een periode met een ongelukkige samenloop van omstandigheden 

(verlofperiode, een aantal grote dossiers tegelijk moeten verwerken, opening nieuwe balie).  Bovendien 

betreft het een onderdeel van de dienstverlening waar zowel de dienst ruimtelijke ordening als de dienst 

communicatie een rol in heeft, twee diensten waarvan al langer geweten is dat ze onderbezet zijn, gelet op 

de taken en verantwoordelijkheden die ze hebben.  Om te vermijden dat dergelijke fouten in de toekomst 

opnieuw gebeuren, en tevens om de communicatie naar de burger globaal te verbeteren, dringen een 

aantal maatregelen zich op, zowel op korte als op langere termijn. 

Voorstel 

1. Op korte termijn wordt zowel binnen de dienst ruimtelijke ordening als binnen de dienst milieu 

minstens één personeelslid aangeduid die zelf rechtstreeks toegang heeft tot de webstek van de stad.  

Op die manier kunnen deze diensten zelf de openbare onderzoeken op de webstek plaatsen en hoeft 

niet steeds alles langs één en dezelfde persoon van de communicatiedienst te gaan. 

2. De dienst communicatie wordt uitgebreid met een voltijds personeelslid dat zich onder meer focust op 

de communicatie tussen de stad en burger wat betreft grondgebiedzaken: 

a. openbare werken: organisatie infomomenten voor betrokken bewoners en handelaars, 

contactpersoon bij grote stadsprojecten, zorgt dat iedereen die moet op de hoogte zijn 

geïnformeerd wordt bij openbare werken 

b. vergunningen: organisatie van infomomenten voor de buurt bij grote projecten, communicatie 

met bezwaarindieners omtrent de afloop van een vergunningsprocedure. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 

 

3.  Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1.  Vraag 1: Werken in de Stationsstraat. 

Op 24 oktober richtte een verontwaardigde burger een klachtenbrief aan het college van burgemeester en 

schepenen. De klacht handelde over een grote bouwwerf in het centrum van onze stad. De man die de 

klacht indiende had het over: 

1. Milieuhinder door fijn stof. Wekenlang werd de ruime buurt gehinderd door grote stofontwikkeling. 

Enige maatregel: doeken of beneveling bijvoorbeeld, ontbrak compleet. 

2. Grondwater- en bodemvervuiling: in de bestaande gebouwen werd op grote schaal asbest verwijderd. 

Hierbij zou er zeer nonchalant opgetreden zijn en vreest men de verspreiding van asbest op het terrein 

en door het gebruik van zwaar materiaal ook asbest in de ondergrond. 

3. Geluids- en trillinghinder: twee maanden lang zouden drempels voor geluidshinder duidelijk 

overtreden zijn, maar ook het aanbrengen van steunpalen zou de nodige hinder en schade hebben 

toegebracht. 

4. Ten slotte werd ook het wegdek zwaar beschadigd en is er een klacht over de werfomgeving die voor 

voetgangers absoluut niet veilig zou gemaakt zijn. 

Vandaar volgende vragen: 

1. De klachtenbrief werd ook aan het stadsbestuur gericht. Wat is de reactie van het stadsbestuur op 

deze klachten?  

2. Legt de stad voldoende voorwaarden op aan bouwheren om verbouwingen of bouwwerven op een 

correcte manier, met respect voor de gezondheid van de omwonenden én met eerbied voor de 

openbare ruimte en de verkeersveiligheid, uit te voeren? 

3. Indien zulke voorwaarden worden opgelegd: welke diensten voeren dan controle uit? 

4. Zijn buurtbewoners voldoende geïnformeerd over dit soort werken én de opgelegde 

veiligheidsmaatregelen? 

5. Is er in het kader van de bouwwerf waar het in de bewuste klacht over ging, controle geweest? Zo ja 

wat heeft die dan opgeleverd 

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu De Cock. 
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3.2.  Vraag en voorstel 2: Hondenlosloopweide(s). 

Op dinsdag 2 oktober werd de eerste hondenlosloopweide in Oudenaarde feestelijk geopend. De 

losloopweide blijkt meteen een groot succes te zijn. Toch dringen zich nog enkele aanpassingen op :  

- Een sluis in plaats van een enkele toegangspoort 

- Het hek moet afgespannen – kleinere honden kunnen er nu gewoon door 

- Afsluiting naar de weg toe 

- Een kleinere afspanning voor kleine honden 

- Hondenpoepzakjes, meer vuilnisbakken 

Daarnaast lijkt het ons gerechtvaardigd, gezien het succes, om te zoeken naar extra locaties. De kosten 

zijn niet bijzonder groot, het genot voor baas en hondjes duidelijk wel. De voorgestelde locatie in Bevere, 

waarbij de stad een stuk grond in bruikleen krijgt van particuliere eigenaars, lijkt ons een zeer haalbare 

piste die zou worden onderzocht. Wordt die piste als haalbaar beschouwd? 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

4.  Raadslid Steven Bettens 

4.1.  Vraag 1: Verkeersleefbaarheid in Melden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N8 ter hoogte van de doortocht in 

Melden herin te richten. Buurtbewoners, de jeugdbeweging en ook het stadsbestuur kunnen zich niet 

vinden in het voorliggende plan. Sedert de gemeenteraad van vorige maand verdwenen de flitspalen 

terwijl het wachten is op de invoering van trajectcontrole. 

Vragen: 

- wat was het resultaat van het overleg van 25 oktober ll. tussen het AWV en de stad over de 

herinrichting van de N8 (Berchemweg) in Melden? 

- blijft het zebrapad behouden? 

- zal de maximumsnelheid verlaagd worden tot 50 km/u? 

- welke maatregelen worden genomen om de snelheid te controleren? 

- wanneer plannen de stad en het AWV een infomoment? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4.2.  Voorstel 2: Voetweg Eine. 

Vertrekkend vanaf de Beverestraat mag Voetweg Eine, op de eerste 180 meter na, enkel gebruikt worden 

door voetgangers en fietsers. Dit wordt aangeduid met het verkeersbord C3 en onderbord M2. Toch rijden 

auto's over Voetweg Eine om de parking op de Lindestraat te bereiken. 

Voorstel: de stad neemt maatregelen die verhinderen dat auto's nog langer over Voetweg Eine kunnen 

rijden. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.  Raadslid Dagmar Beernaert 

5.1.  Vraag 1: Natuurbegraafplaats. 

In november 2016 poneerde sp.a het voorstel om een natuurbegraafplaats aan te leggen in Oudenaarde. 

Dat voorstel werd positief onthaald en er zou een werkgroep komen om een locatie te zoeken en de 

modaliteiten uit te werken. In mei 2018 herhaalden we ons voorstel. De bevoegde schepen liet verstaan 

dat de natuurbegraafplaats op de stedelijke begraafplaats Meulewal in het najaar zou gerealiseerd worden. 

Daarbij volgende vragen: 

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

2. Kwam er reeds een werkgroep samen? 

3. Werd er reeds een exacte locatie op de stedelijke begraafplaats aangeduid? 

4. Werden de modaliteiten reeds uitgewerkt? 

5. Welke timing voorziet het stadsbestuur voor de realisatie van een natuurbegraafplaats? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 
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5.2.  Vraag en voorstel 2: Werken N46 Ename/aanstelling ombudsman. 

De N46 krijgt van aan het kruispunt met Boslos tot iets voorbij de Wallestraat een grondige opknapbeurt. 

Deze werken brengen zowel voor de buurtbewoners als voor het doorgaand verkeer grote hinder met zich 

mee. De werken zouden in twee fasen en twee werfzones uitgevoerd worden. Het einde van de werken 

was voorzien voor begin november. Verschillende inwoners van Ename stellen zich vragen over de 

gebrekkige communicatie en het gebrek aan informatie van de kant van het Agentschap Wegen en 

Verkeer. Bovendien zorgde een gebrekkige signalisatie voor gevaarlijke verkeerssituaties, in het 

bijzonder voor de (zwakke) weggebruikers die zich elke dag door de werken naar de twee basisscholen 

begeven. 

Daarom volgende vragen: 

1. Hoe verliep de communicatie over de wegenwerken tussen het Agentschap en het stadsbestuur? 

Werden er afspraken gemaakt over de communicatie met de buurtbewoners en betrokkenen? 

2. Is het stadsbestuur op de hoogte van het gebrek aan informatie over de werken naar de 

buurtbewoners toe? Wat zal het stadsbestuur ondernemen om een goeie communicatie bij 

volgende wegenwerken te verzekeren? 

3. Is het stadsbestuur op de hoogte van de gebrekkige signalisatie en de gevaarlijke verkeerssituaties 

als gevolg daarvan? Wat zal het stadsbestuur doen om dergelijke onveilige situaties tijdens 

wegenwerken in de toekomstg te verhinderen? 

Daarbij volgend voorstel: 

Bij wegenwerken of werken die hinder meebrengen op het openbaar domein, zowel op initiatief van de 

gemeente, op initiatief van een hogere overheid of op privé-initiatief wordt door het stadsbestuur een 

ombudsman aangesteld. Deze persoon is het aanspreekpunt waar buurtbewoners, handelaars en 

ondernemers uit de buurt en andere betrokkenen gedurende de periode van de werken terecht kunnen met 

al hun vragen, klachten of opmerkingen. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

5.3.  Vraag 3: Project Vossemeren Leupegem. 

Projectontwikkelaar Vossemeren uit Kontich wil op het 21.085 vierkante meter grote verlaten 

fabrieksterrein Sancolux in Leupegem 147 wooneenheden bouwen. Er wordt parkeergelegenheid 

voorzien in een half ondergrondse garage. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Wat is de stand van zaken in het project dat projectontwikkelaar Vossemeren wil opstarten in 

Leupegem? 

2. Is het stadsbestuur van oordeel dat een woonproject van dergelijke omvang op die locatie dient 

gerealiseerd te worden? 

De vraag wordt gezamenlijk met vraag 5.4. behandeld en wordt beantwoord door schepen Mathieu De 

Cock en schepen Lieven Cnudde. 

5.4.  Vraag 4: Verkeerssituatie Leupegem. 

De verkeerssituatie in Leupegem is vandaag onleefbaar geworden. Het dorp wordt in vier gesneden door 

de N60 en de N8. Deze wegen zijn vandaag volledig verzadigd. Er komt ook extra druk op de omliggende 

straten door sluipverkeer. Een grootschalig woonproject zal de verkeersdruk enkel doen toenemen. Een 

oplossing voor Leupegem en zijn inwoners dringt zich op. In de notulen van het Schepencollege van 8 

oktober kunnen we volgende lezen: ‘opstarten studie scenario’s verkeerscirculatie Leupegem’. 

Daarbij volgende vragen:  

1. Wat mogen we verstaan onder ‘opstarten studie scenario’s verkeerscirculatie Leupegem’?  

2. Welke termijn stelt het stadsbestuur voorop voor deze studie? En voor de aanpak van de 

verkeersproblematiek in Leupegem? 

 

  



227 

 

 

5.5.  Vraag 5: Heraanleg wijk Sint-Jozef. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zou het dossier voor de heraanleg van het Sint-Jozefsplein en de 

omliggende straten afkeuren omdat er onvoldoende rekening gehouden is met de waterbeheersing. De 

noodzakelijke vernieuwing van de Sint-Jozefswijk en het Sint-Jozefsplein zal daardoor ontegensprekelijk 

vertraging oplopen. 

Daarbij volgende vragen: 

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

2. Welke gevolgen heeft het negatief advies op het subsidiedossier dat de stad indiende bij VMM? 

3. Welke timing stelt het stadsbestuur voorop voor de vernieuwing van de Sint-Jozefswijk en het 

Sint-Jozefsplein? 

De vraag werd behandeld tijdens de bespreking van agendapunt 13 van de openbare zitting en 

beantwoord door schepen Guy Hove. 

GEHEIME ZITTING 

1.  Raadslid Brigitte Coppitters 

1.1.  Voorstel 1: Dr. Piet Noë de titel van ereburger van de stad Oudenaarde toe te kennen. 

Dokter Piet Noë  is afkomstig uit Oudenaarde  studeerde geneeskunde aan de UGent waar hij in 2000 zijn 

studies voltooide met grootste onderscheiding en zich specialiseerde tot oftalmoloog en is nu 

hoofdzakelijk werkzaam als oogarts in Afrika meer bepaald Rwanda. Dr. Noë is vooral in de kijker 

gekomen door zijn onverdroten inzet als oogchirurg in Rwanda waar slechts 18 oogartsen werkzaam zijn 

voor een bevolking 12 miljoen mensen. De vraag naar oogbehandeling is gigantisch. Van de bevolking 

ouder dan 50 jaar is meer dan 1% blind terwijl dit in 8 op 10 gevallen te voorkomen is. 

Zijn inzet is ook gigantisch met zeer lange werkdagen met een enorme werkdruk en een 

verbazingwekkend hoog aantal oogoperaties.  Zesduizend per jaar. Zijn efficiëntie is legendarisch. Zijn 

missie is zo veel mogelijk mensen terug laten zien. 

De Oudenaardse dokter richtte met eigen middelen het Rwanda Charity Eye Hospital op , even buiten de 

hoofdstad Kigali. Hij kocht de grond aan met eigen spaarcenten en de bouw werd meegefinancierd door 

een aantal bevriende verenigingen . Het is sinds begin dit jaar operationeel en wordt financieel 

ondersteund door diverse Oudenaardse serviceclubs en andere mecenassen. Hij reisde ook een groot deel 

van de wereld rond om materiaal aan aanvaardbare prijzen aan te kopen.  

Dit allemaal voor mensen die al een hard leven hebben. 

Zelfs de meest afgelegen gebieden worden ook door Dr. Noë en zijn equipe opgezocht en bediend wat 

nog een grotere inspanning is. De allerarmsten die niet in de kliniek geraken gaat Dr. Noë lokaal 

opereren. 

Dit is voor de bevolking een enorme meerwaarde. 

De patiënten kunnen terug geïntegreerd geraken in hun gezin.  

Ze geraken uit hun passief leven en uit hun isolement van last in de familie. 

Deze unieke ingreep in hun leven maakt deze mensen extra gemotiveerd , het verschil in hun leven kan 

niet groter zijn. 

Ze betekenen voor hun gezin en hun land een onschatbare meerwaarde, waar het al zo moeilijk is om te 

leven. 

Zo levert Dr. Noë een economische bijdrage en een gezondheidsbijdrage aan de bevolking aldaar. 

De teruggekregen voldoening van deze genezen mensen, is de grootste steun voor dit blijvend 

engagement. 

Als oogchirurg blijft Dr Noë werkelijk constant bezig met bijscholing in topchirurgie in Nederland en 

lokaal verzorgt de Oudenaardse dokter ook nog opleidingen voor oogartsen. 

Vorig jaar ontving Dr. Noë de eerste award “specialist van het jaar” uit handen van Vlaams minister Jo 

Vandeurzen. Het initiatief is een samenwerking tussen artsenkrant /Journal du médecin en het verbond 

van Belgische specialisten. Meer dan drieduizend collega-geneesheren brachten hun stem uit. 

Eerder dit jaar kreeg Dr. Noë de Christoffel Plantinprijs: de prijs om minder bekende en in het buitenland 

residerende Vlamingen te belonen voor hun verdiensten in de culturele, wetenschappelijke of sociale 

sector. 
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Onze stad en de serviceclubs hebben reeds een bijdrage geleverd voor zijn erkenning door de huldiging 

van Dr Noë en zijn werk op 9 oktober 2018. 

Gezien Dr. Noë  zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft door zijn geneeskundige talent, zijn 

maatschappelijk engagement en zijn doorzettingsvermogen en een economische en 

gezondheidsbijdrage levert, zou het een zeer duidelijke blijk van waardering zijn voor deze 

prestaties die aan de stad Oudenaarde een nationale en internationale uitstraling geven Dr. Noë de 

titel van Ereburger van Oudenaarde toe te kennen. 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeeter Marnic De Meulemeester. 

 

De vergadering wordt geheven om 21u22. 

 

Goedgekeurd in zitting van 26 november 2018. 

 

Algemeen directeur,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


