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STAD OUDENAARDE 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 30 MAART 2015 OM 19.00 UUR 

 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, Richard Eeckhaut, 

Peter Dossche, Schepenen 

Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen 

Luc Vanquickenborne, Secretaris 

Dirk De Bock, Lauweryns Danny, Mathieu De Cock, Günther Botteldoorn, 

Mathieu Mas, Wim Merchie, De Temmerman Katrien, Maarten Blondeel, 

Elisabeth Meuleman, Franka Bogaert, Murat Yurtay, André Vansteenbrugge, 

Roland Van Heddegem, Steven Bettens, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Bruno Van Waeyenberghe, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, 

Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede, Raadsleden 

Verontschuldigd: John Adam, Schepen, Sybille De Vos, Raadslid en Tim Vanderhaeghen, Raadslid 

Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen voor de punten 1 en 2. 

Brigitte Coppitters, Raadslid voor de punten1 en2. 

Afwezig: Richard Eeckhaut, Schepen voor punt 13. 
 

OPENBAAR 

SECRETARIE 

1. Tabel van rangorde . Aanpassing naamswijziging. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2014 houdende vaststelling van de tabel van rangorde; 

Gelet op de gemeenteraad van 23 februari 2015 waarbij kennis genomen werd van de mail van mevrouw 

Hilde De Smet dd. 6 februari 2015 en de mail van de heer Bruno Van Waeyenberghe dd. 9 februari 2015 

waarbij zij meedelen geen deel meer uit te maken van de N-VA-fractie en wensen te zetelen als 

onafhankelijke; 

Gelet op het gemeentedecreet artikel 50 §2; 

Besluit: eenparig 

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

Eeckhaut Richard CD&V 01.01.1995 
 

Adam John Open VLD 01.01.2001 

Dossche Peter Open VLD 01.01.2001 

Vansteenbrugge André SP.a 01.01.2001 

Merchie Wim CD&V 01.01.1989 / 16.08.2000 
 

Portois Carine Open VLD 02.01.2007 

De Bock Dirk Open VLD 02.01.2007 

Lauweryns Danny Open VLD 02.01.2007 

De Vos Sybille Open VLD 02.01.2007 

De Temmerman Katrien Open VLD 02.01.2007 

Meuleman Elisabeth Groen 02.01.2007 

De Cock Mathieu CD&V 29.01.2007 
 

Van Heddegem Roland N-VA 28.09.1998 /31.12.2000 

Coppitters Brigitte CD&V 26.03.2012 /31.12.2012 / 28.01.2013 

Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013 

Botteldoorn Günther Open VLD 02.01.2013 
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Mas Mathieu CD&V 02.01.2013 

Blondeel Maarten SP.a 02.01.2013 

Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013 

Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013 

Van Waeyenberghe Bruno Onafhankelijke 02.01.2013 (vanaf 23.02.2015) 

Bettens Steven Groen 02.01.2013 

Vanderhaeghen Tim Groen 02.01.2013 

Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013 

De Smet Hilde Onafhankelijke  02.01.2013 (vanaf 23.02.2015) 

Bostyn Els CD&V 30.09.2013 

Vansteenbrugge Marleen Open VLD 31.03.2014 

Van Den Heede Jeanique CD&V 30.06.2014 
 

2. Raadscommissies. Aanpassing samenstelling. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2013 houdende samenstellen van de raadscommissies; 

Gelet op de gemeenteraad van 23 februari 2015 waarbij kennisgenomen werd van de mail van mevrouw 

Hilde De Smet dd. 6 februari 2015 en de mail van de heer Bruno Van Waeyenberghe dd. 9 februari 2015 

waarbij zij meedelen geen deel meer uit te maken van de N-VA-fractie en wensen te zetelen als 

onafhankelijke; 

Gelet op de voorstellen van de N-VA-fractie voor de vervanging van raadsleden Hilde De Smet en Bruno 

Van Waeyenberghe; 

Overwegende dat de vacante plaatsen in volgende raadscommissies worden ingenomen door 

respectievelijk de heer Roland Van Heddegem en de heer Kristof Meerschaut: 

- Commissie van Burgemeester Marnic De Meulemeester en Schepen Carine Portois 

- Commissie van Schepen Lieven Cnudde 

- Commissie van Schepen John Adam en Schepen Peter Dossche; 

Gelet op de artikelen 39 en 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de commissie van Burgemeester Marnic De Meulemeester (Ondernemen en twerkstelling, 

toerisme, veiligheid, communicatie, toezicht OCMW) en Schepen Carine Portois burgerzaken, 

buitenlandse betrekkingen, zustersteden) wordt raadslid Roland Van Heddegem aangesteld ter vervanging 

van de heer Bruno Van Waeyenberghe. 

Artikel 2: In de commissie van Schepen Lieven Cnudde (Jeugd- en gezinsbeleid, mobiliteit, onderwijs en 

kinderopvang) wordt raadslid Kristof Meerschaut aangesteld ter vervanging van mevrouw Hilde De Smet. 

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

Schepen Peter Dossche (financiên, informatica, administratieve vereenvoudiging) wordt raadslid Kristof 

Meerschaut aangesteld ter vervanging van mevrouw Hilde De Smet. 

Artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Bestuur Financiële Zaken, Bestuur 

Personeel en aan de betreffende administratieve diensten. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

3. Ondertekening van het SAVE-charter. 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u07’. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer vervoegt de zitting om 19u08’. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat door de vzw Ouders van verongelukte kinderen de vraag werd gesteld het SAVE-

charter (Samen Actief voor VEilig verkeer) te ondertekenen. 

Overwegende dat het SAVE-charter als doelstelling heeft de verkeersveiligheid te verhogen. 

BESLUIT: met 23 stemmen voor en 6 onthoudingen 

Artikel 1: Het SAVE-charter wordt door het stadsbestuur van Oudenaarde ondertekend. 

Artikel 2: Het charter zal bestaan uit volgende doelstellingen: 

 de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsaudit 

 de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren 

 het garanderen van een hoog handhavingsniveau 
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 voorbeeldfunctie van de stad en van de beleidsverantwoordelijken 

 een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 

 de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren 

Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen werkt actiepunten uit om de doelstellingen te 

realiseren. 

Stemden voor: 23: Open VLD (12) + CD&V (9) + André Vansteenbrugge (SP.a) + Bruno Van 

Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 6: N-VA (2) + Groen (2) + Maarten Blondeel (SP.a) + Hilde De Smet (onafhankelijke). 
 

4. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende zone 30 in de 

Keizer Karelstraat en  parkeerverbod in de Gaspar Heuvickstraat. 

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 het Koninklijk Atheneum een bijkomende toegang tot de campus krijgt in de Keizer 

Karelstraat. 

Overwegende dat het door de gestegen parkeerdruk voor AVEVE niet meer mogelijk is reglementair te 

laden en te lossen. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Keizer Karelstraat wordt een zone 30 voorzien. Dit wordt gesignaleerd door de 

verkeersborden F4a en F4b. 

Artikel 2: In de Gaspar Heuvickstraat wordt ter hoogte van toegang voor goederen van AVEVE een 

parkeerverbod voorzien van 10m. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersbord E1 met opgaande pijl en 

onderbord 10m. 

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

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

5. Omgevingswerken Muziekacademie. Woeker. Bestek W22962015. Goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het  nieuwbouwproject  van de muziekacademie in zijn afwerkingsfase zit ; 

Overwegende dat het aangewezen is  om volgende omgevingswerken uit te voeren; 

-) aanleg van een nieuwe binnenkoer muziekacademie ; 

-) aanleg van  een fiets- en wandelpad tussen het Gentiel Antheunisplein en de dreef “ Brandwoeker “; 

welke verbinding geeft met nieuw fiets- en wandelpad Brandwoeker en Ravelijn richting Gevaertsdreef; 

-) renovatie van de wandelpaden in het Liedtspark; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W22962015 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 256.865,80 EUR excl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende  dat voor deze opdracht  een bedrag van 170.000,00 EUR voorzien is in het budget van 

2015 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0820-01/2220007;  dat het saldo zal voorzien worden bij 

begrotingswijziging 2015;  

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

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. W22962015 en de raming voor de 

opdracht “Omgevingswerken Muziekacademie”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

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

raming bedraagt 256.865,80 EUR excl. btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding 

Artikel 3:   Een bedrag van 170.000,00 EUR is voorzien in het budget van 2015 op jaarbudgetrekening 

GBB-I-BIA 0820-01/2220007; het saldo wordt voorzien bij begrotingswijziging  2015.  

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

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

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
 

6. Afschaffen van spoorwegoverweg 59 en gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 8 te 

Oudenaarde-Heurne. Weerleggen van de ingediende bezwaren en definitieve beslissing. 

De Gemeenteraad, 

Overwegende dat  door de provincie  het fietspad LAF De Pinte -Ronse aangelegd wordt ; dat dit fietspad 

langs de spoorweglijn 86 tussen  Axelwalle ( Oudenaarde) en Heirweg ( Zingem)  loopt; 

Gelet op het schrijven dd° 13 februari 2014 van NV Infrabel waarin zij meedelen  enkel medewerking aan 

de realisatie van het fietspad te verlenen op voorwaarde dat  overweg 59 op de lijn 86 ( gelegen 

Axelwalle) wordt  afgeschaft ;  dat Infrabel door de hogere overheid opgedragen is om zoveel mogelijk 

overwegen af te schaffen  in het kader van  veiligheid en stiptheid; 

Overwegende dat de  afschaffing van de overweg 59 impliceert dat  het deel van de buurtweg nr 8 dat 

binnen de eigendomsgrenzen van de NMBS ligt  dient afgeschaft;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2014 houdende  principieel voorstel tot 

afschaffen van spooroverweg  nr 59 en gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 8 te Heurne ; 

Overwegende dat het openbaar onderzoek houdende de afschaffing  van overweg nr  59 en de afschaffing 

van het onderliggende gedeelte van de buurtweg nr 8  liep van 14 april 2014 tot en met 30 april 2014; 

Gelet op het bericht van onderzoek “ De Commodo et Incommodo”; 

Gelet op het getuigschrift van bekendmaking waaruit  blijkt dat het openbaar onderzoek op gebruikelijke 

wijze is afgekondigd en aangeplakt  van 14 april 2014 tot en met 30 april,2014; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van onderzoek  - deel afschaffen buurtweg   - dd° 30 april 2014  

waaruit blijkt dat geen bezwaren zijn ingediend; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van onderzoek  - deel afschaffen spoorwegovergang  “  - dd° 30 

april 2014  met vermelding van de ingediende bezwaren; 

Overwegende dat de ingediende bezwaren als volgt worden weerlegd : 

Bezwaar 1) Door het afsluiten van de overweg nr 59 dienen de landbouwers om te rijden via de Torreweg 

om hun landbouwgronden te bereiken. 

weerlegging  :  

-) Het  afschaffen van de overweg nr 59 betekent effectief een omrijfactor  voor de betrokken 

landbouwers en  dient bijgevolg beschouwd als een ongemak . Er zijn 4 landbouwers die voor het 

bereiken van hun landerijen moeten rekening houden met de omrijfactor. Deze omrijfactor is echter 

relatief beperkt en is niet van die aard dat deze het voortbestaan de landbouwbedrijven bedreigt. 

-) Het sluiten van de overweg is voor Infrabel een absolute voorwaarde. Indien de overweg niet wordt 

gesloten zal Infrabel geen toelating verlenen om op hun domein een fietspad aan te leggen. 

Bezwaar 2) Aan de westzijde van de overweg kan er met landbouwvoertuigen geen keerbeweging worden 

gemaakt wanneer deze wordt afgesloten. 

Weerlegging : 
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-) Infrabel zal op eigen terrein , en op hun kosten, een keerpunt voorzien aan de westzijde van de overweg  

zodat een keerbeweging kan gemaakt worden . 

Bezwaar 3) De Torreweg is onvoldoende breed om kruisend verkeer toe te laten. 

Weerlegging : 

-) Het stadsbestuur  zal op strategische plaatsen uitwijkstroken  voorzien. 

Bezwaar 4)  Tracé van het fietspad. De bewoners in de betrokken zone verkiezen om het tracé van het 

fietspad te laten lopen via Axelwalle en de Heurnestraat vanuit een argument van veiligheid. 

Weerlegging : 

-) Het fietspad langs de spoorweg kadert in het fietspad lange afstand (fietssnelweg) Oudenaarde – Gent 

en wil de snelste, veiligste en meest comfortabele verbinding realiseren. Het tracé langs de spoorweg 

biedt hiertoe de beste garantie en is qua comfort, snelheid en veiligheid absoluut te verkiezen boven het 

tracé via de Heurnestraat. 

-) De provincie is bereid om op eigen kosten een poortje te voorzien aan de privé eigendommen gelegen 

langs het fietspad zodat deze langs de achterzijde een rechtstreekse toegang hebben tot het fietspad. 

-) Op delen van het fietspad lange afstand langs de spoorweg die reeds gerealiseerd zijn in andere 

gemeenten, blijkt dat bewoners veelvuldig gebruik maken van deze toegang tot het fietspad. 

Bezwaar 5) Veiligheid van de oversteek t.h.v. Heuvel. Door de bewoners wordt de vrees geuit dat de 

oversteek voor de fietsers om vanop het fietspad Heuvel te bereiken niet veilig is gezien de snelheid van 

het verkeer en de slechte zichtbaarheid in de bocht. 

Weerlegging : 

-) In het ontwerp werd er reeds mee rekening gehouden om het kruispunt op een veilige manier in te 

richten. Volgende elementen dragen zorgen voor een veilige oversteek: 

 Het kruispunt wordt volledig op een plateau aangelegd zodat de snelheid van het autoverkeer zal 

worden afgeremd en lager zal liggen dan dat vandaag het geval is.  

 Het fietspad zal via een bocht in het laatste deeltje haaks op het kruispunt toekomen. Door de 

bocht wordt ook de snelheid van het fietsverkeer afgeremd. 

 Door de haakse aansluiting en door het wegnemen van obstakels wordt voor een maximale 

zichtbaarheid gezorgd zodat fietsers die vanop het fietspad komen zicht hebben op aankomend 

autoverkeer en v.v.  

 Fietsers zullen zich niet zomaar op het kruispunt kunnen begeven. Er zal duidelijke signalisatie 

aanwezig zijn die aangeeft dat zijn voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer. 

Bezwaar 6) Sociale veiligheid. Het fietspad zal aanleiding geven tot sociale onveiligheid.  

Weerlegging : 

-) Indien de bewoners dit wensen kan door de provincie een afsluiting voorzien worden zodat de privé- 

eigendommen afgeschermd zijn van het fietspad. 

Bezwaar 7) Inkijk in de woningen. “Afsluitingen van de achtertuinen tussen Axelwalle en de overweg 

zijn bij de inrichting van de tuinen vrij laag gehouden om het uitzicht op de achterliggende kouter te 

bewaren. Ze zijn ook zo geplaatst, dat er net geen inkijk is van de passerende treinen, die veel lager in de 

bedding rijden. De komst van een pad op de voorgestelde plaats en hoogte zou voorbijgangers wel inkijk 

geven in de achtertuinen en woningen. Bewoners zouden den verplicht worden om zich te verstoppen 

achter hoge afsluitingen op hun privacy te bewaren”. 

Weerlegging : 

-)  Het klopt dat het fietspad hoger komt te liggen dan de spoorweg. Bij het bekijken van de 

dwarsprofielen van het ontwerp kan echter vastgesteld worden dat de ooghoogte van fietsers op het 

fietspad lager zal liggen dan de ooghoogte van treinreiziger vermits rekening moet gehouden worden met 

het onderstel van treinen en de zithoogte van treinreizigers. Indien er momenteel geen inkijk is, zoals 

wordt geschreven in het bezwaar, zal die er ook niet zijn bij aanleg van het fietspad vermits de ooghoogte 

van fietsers lager zal zijn dan die van treinreizigers.   

Gelet op het  uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen; 

Gelet op het  liggingsplan / luchtfoto; 

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

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en zijn latere wijzigingen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1:  De bezwaren ingediend bij het openbaar onderzoek houdende afschaffen van 

spoorwegovergang nr 59 te Oudenaarde – Heurne worden als volgt  weerlegd : 

Bezwaar 1) Door het afsluiten van de overweg nr 59 dienen de landbouwers om te rijden via de Torreweg 

om hun landbouwgronden te bereiken. 
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weerlegging  :  

-) Het  afschaffen van de overweg nr 59 betekent effectief een omrijfactor  voor de betrokken 

landbouwers en  dient bijgevolg beschouwd als een ongemak . Er zijn 4 landbouwers die voor het 

bereiken van hun landerijen moeten rekening houden met de omrijfactor. Deze omrijfactor is echter 

relatief beperkt en is niet van die aard dat deze het voortbestaan de landbouwbedrijven bedreigt. 

-) Het sluiten van de overweg is voor Infrabel een absolute voorwaarde. Indien de overweg niet wordt 

gesloten zal Infrabel geen toelating verlenen om op hun domein een fietspad aan te leggen. 

Bezwaar 2) Aan de westzijde van de overweg kan er met landbouwvoertuigen geen keerbeweging worden 

gemaakt wanneer deze wordt afgesloten. 

Weerlegging: 

Infrabel zal op eigen terrein , en op hun kosten, een keerpunt voorzien aan de westzijde van de overweg  

zodat een keerbeweging kan gemaakt worden. 

Bezwaar 3) De Torreweg is onvoldoende breed om kruisend verkeer toe te laten. 

Weerlegging : 

Het stadsbestuur zal op strategische plaatsen uitwijkstroken  voorzien. 

Bezwaar 4)  Tracé van het fietspad. De bewoners in de betrokken zone verkiezen om het tracé van het 

fietspad te laten lopen via Axelwalle en de Heurnestraat vanuit een argument van veiligheid. 

Weerlegging : 

-) Het fietspad langs de spoorweg kadert in het fietspad lange afstand (fietssnelweg) Oudenaarde – Gent 

en wil de snelste, veiligste en meest comfortabele verbinding realiseren. Het tracé langs de spoorweg 

biedt hiertoe de beste garantie en is qua comfort, snelheid en veiligheid absoluut te verkiezen boven het 

tracé via de Heurnestraat. 

-) De provincie is bereid om op eigen kosten een poortje te voorzien aan de privé eigendommen gelegen 

langs het fietspad zodat deze langs de achterzijde een rechtstreekse toegang hebben tot het fietspad. 

-) Op delen van het fietspad lange afstand langs de spoorweg die reeds gerealiseerd zijn in andere 

gemeenten, blijkt dat bewoners veelvuldig gebruik maken van deze toegang tot het fietspad. 

Bezwaar 5) Veiligheid van de oversteek t.h.v. Heuvel. Door de bewoners wordt de vrees geuit dat de 

oversteek voor de fietsers om vanop het fietspad Heuvel te bereiken niet veilig is gezien de snelheid van 

het verkeer en de slechte zichtbaarheid in de bocht. 

Weerlegging : 

-) In het ontwerp werd er reeds mee rekening gehouden om het kruispunt op een veilige manier in te 

richten. Volgende elementen dragen zorgen voor een veilige oversteek: 

 Het kruispunt wordt volledig op een plateau aangelegd zodat de snelheid van het autoverkeer zal 

worden afgeremd en lager zal liggen dan dat vandaag het geval is.  

 Het fietspad zal via een bocht in het laatste deeltje haaks op het kruispunt toekomen. Door de 

bocht wordt ook de snelheid van het fietsverkeer afgeremd. 

 Door de haakse aansluiting en door het wegnemen van obstakels wordt voor een maximale 

zichtbaarheid gezorgd zodat fietsers die vanop het fietspad komen zicht hebben op aankomend 

autoverkeer en v.v.  

 Fietsers zullen zich niet zomaar op het kruispunt kunnen begeven. Er zal duidelijke signalisatie 

aanwezig zijn die aangeeft dat zijn voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer. 

Bezwaar 6) Sociale veiligheid. Het fietspad zal aanleiding geven tot sociale onveiligheid.  

Weerlegging : 

-) Indien de bewoners dit wensen kan door de provincie een afsluiting voorzien worden zodat de privé- 

eigendommen afgeschermd zijn van het fietspad. 

Bezwaar 7) Inkijk in de woningen. “Afsluitingen van de achtertuinen tussen Axelwalle en de overweg 

zijn bij de inrichting van de tuinen vrij laag gehouden om het uitzicht op de achterliggende kouter te 

bewaren. Ze zijn ook zo geplaatst, dat er net geen inkijk is van de passerende treinen, die veel lager in de 

bedding rijden. De komst van een pad op de voorgestelde plaats en hoogte zou voorbijgangers wel inkijk 

geven in de achtertuinen en woningen. Bewoners zouden dan verplicht worden om zich te verstoppen 

achter hoge afsluitingen op hun privacy te bewaren.” 

Weerlegging : 

-)  Het klopt dat het fietspad hoger komt te liggen dan de spoorweg. Bij het bekijken van de 

dwarsprofielen van het ontwerp kan echter vastgesteld worden dat de ooghoogte van fietsers op het 

fietspad lager zal liggen dan de ooghoogte van treinreiziger vermits rekening moet gehouden worden met 

het onderstel van treinen en de zithoogte van treinreizigers. Indien er momenteel geen inkijk is, zoals 

wordt geschreven in het bezwaar, zal die er ook niet zijn bij aanleg van het fietspad vermits de ooghoogte 
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van fietsers lager zal zijn dan die van treinreizigers.   

Artikel 2 :  Definitief akkoord te gaan  met het   afschaffen van de spoorwegovergang   nr. 59 te 

Oudenaarde -Heurne. 

Artikel 3 :  De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen de  buurtweg  nr. 8 

te Oudenaarde –Heurne gedeeltelijk af te schaffen. 

Artikel 4 : Afschrift van deze beslissing  met de nodige stukken wordt overgemaakt aan de provincie 

Oost-Vlaanderen (buurtweg nr.  8)  en Infrabel ( overweg nr.  59). 
 

7. Renovatie voetwegen dienstjaar 2015. Diverse locaties. Bestek W23102015. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks herstelwerken uit te voeren aan voetwegen op het 

grondgebied van de stad Oudenaarde; 

Overwegende dat gedurende het dienstjaar 2014 volgende voetweg hersteld werd: 

- voetweg nr . 32 te Bevere (  deel tussen Beverestraat en N60); 

Overwegende dat volgende voetwegen zullen hersteld worden gedurende het jaar 2015: 

- voetweg nr. 85 te Mater ( Borgveld): heraanleg van 230 meter in grasbetontegels; 

- voetweg nr. 23 te Edelare (Stuivegemstraat): aanleg drainage over lengte van 40 meter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht  voor het dienstjaar 2015 een bestek met nr. W23102015 

werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 38.375,00 EUR (exclusief BTW); 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 op jaarbudget-

rekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007; 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

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. W23102015 en de raming ten bedrage van 

38.375,00 EUR (exclusief BTW) voor de opdracht “ renovatie voetwegen – dienstjaar 2015 “. 

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

bekendmaking. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het budget van 2015 op jaarbudgetrekening 

GBB –I-BIA 0200-00/2240007. 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
 

8. Huis de Lalaing. Vernieuwen cv-ketel op aardgas. Bekrachtiging van de goedkeuring van de 

gunningswijze en toewijs dd. 9 maart 2015. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door waterschade de gasketel in Huis De Lalaing - Bourgondiëstraat 9 – onherstelbaar 

beschadigd werd en derhalve dient vervangen te worden; 

Overwegende dat, rekening houdende met de huidige weersomstandigheden, dit nefast is voor de 

activiteiten w.o. restauratie tapijten die worden uitgevoerd in Huis de Lalaing; 

Gelet op de hoogdringendheid tot het vernieuwen van de cv-ketel op aardgas, werd een offerte 

aangevraagd aan de firma’s: 



80 

 

1. YVES DE VRIENT, Kruishoutemsesteenweg 259 te 9750 ZINGEM 

2. ISOPUR BVBA, Berchemweg 324 te 9700 OUDENAARDE 

3. STEURBAUT BVBA, Steenbeekdries 1 te 9680 MAARKEDAL; 

Gelet op de beslissing bij hoogdringendheid van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 

9 maart 2015 houdende goedkeuren van de gunningswijze en toewijs aan aan de laagste regelmatige 

bieder, zijnde YVES DE VRIENT, Kruishoutemsesteenweg 259 te 9750 ZINGEM tegen het nagerekende 

bedrag t.b.v. 17.042,00 EUR excl. btw of 20.620,82 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat deze uitgave dient verrekend te worden op het investeringsbudget op de budgetcode 

0700-00/2210007 waarbij het nodige krediet dient voorzien bij hoogdringendheid en dat dit bij de 

eerstvolgende interne kredietaanpassing zal worden geregeld; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 157 van het gemeentedecreet meer bepaald uitvoeren van 

werken bij hoogdringendheid, de betalingen kunnen uitgevoerd worden zonder de eerstvolgende 

budgetwijziging af te wachten; 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 

(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, 

waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van 

de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 

dagelijks bestuur; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot het dossier “Huis De Lalaing : vernieuwen cv-ketel op aardgas” wordt de 

collegebeslissing dd° 9/3/2015 houdende de goedkeuring gunningswijze en toewijs aan YVES DE 

VRIENT, Kruishoutemsesteenweg 259 te 9750 ZINGEM tegen het nagerekende bedrag t.b.v. 17.042,00 

EUR excl. btw of 20.620,82 EUR incl. 21% btw bekrachtigd. 

Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht zal gebeuren op de budgetcode 0700-00/2210007 

(investeringsbudget) waarbij het nodige krediet dient voorzien bij hoogdringendheid, dit zal bij de 

eerstvolgende interne kredietaanpassing verder worden geregeld. 

Artikel 3: Overeenkomstig artikel 157 van het gemeentedecreet en gezien de hoogdringendheid kunnen 

de betalingen worden uitgevoerd zonder de eerstvolgende budgetwijziging af te wachten. 

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

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

voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
 

9. Vaddenhoek. Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet. 

Bestek 275028. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat naar aanleiding van de rioleringswerken Aquafin in de Vaddenhoek het openbaar 

verlichtingsnet en het laagspanningsnet ondergronds dient gebracht te worden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht  “Vaddenhoek : ondergronds brengen openbaar 

verlichtingsnet en laagspanningsnet” een bestek met nr. 275028 werd opgesteld ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 39.789,10 EUR excl. btw of 

48.144,81 EUR incl. 21% btw; afgerond 48.200 EUR; 

Overwegende dat de werken omvatten :  

 Plaatsen van 247 m openbaar verlichtingsnet 

 6 aansluitingen op het openbaar verlichtingsnet 

 Plaatsen van 6 palen/steunen 

 Plaatsen van 6 verlichtingstoestellen 

 Recupel verlichtingsarmaturen/lampen 

 Materiaal palen/steunen 

 Materiaal armaturen/lampen 
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 Wegnemen/slopen van 3 verlichtingstoestellen 

 16 elektriciteitsaansluitingen 

 Wegname van 257 m  laagspanningsnet 

 Plaatsen van 426 m ondergronds laagspanningsnet 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op 

budgetcode GBB-I-BIA 0670-00 2289007 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-

002289007 (laagspanning); 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f; 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 3; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 275028 en de raming voor de opdracht 

“Vaddenhoek : ondergronds brengen openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet”. De raming bedraagt 

op 39.789,10 EUR excl. btw of 48.144,81 EUR incl. 21% btw; afgerond 48.200 EUR; 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBB-

I-BIA 0670-00 2289007 (openbare verlichting) en budgetcode GBB-I-BIA 0640-002289007 

(laagspanning). 
 

10. Warandestraat. Aanpassen laagspanningsnet. Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de rioleringswerken door Aquafin in de Warandestraat het 

laagspanningsnet dient ondergronds gebracht te worden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Warandestraat : aanpassen laagspanningsnet” een bestek 

met nr. LS -275025 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28.735,18 EUR excl. btw of 

34.769,56 EUR incl. 21% btw;afgerond 35.000 EUR; 

Overwegende dat de werken omvatten :  

 Plaatsen van 385 m laagspanningsnet 

 5 elektriciteitsaansluitingen 

 Wegname van 337 m bovengronds net  

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 2015 op 

budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 2289007;   

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f; 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 
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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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. LS -275025 en de raming voor de opdracht 

“Warandestraat : aanpassen laagspanningsnet”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

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

bedraagt 28.735,18 EUR excl. btw of 34.769,56 EUR incl. 21% btw;afgerond 35.000 EUR. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2015 op budgetcode GBB-

I-BIA 0640-00 2289007.  
 

11. Aanpassen openbare verlichting ter hoogte van Margaretha van Parmastraat, 

Marlboroughlaan. Bestek 273659. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de wegeniswerken t.h.v. Margaretha Van Parmastraat – 

Marlboroughlaan het openbaar verlichtingsnet dient aangepast; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.907,36 EUR excl. btw of 

27.717,90 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat de werken omvatten :  

- aansluiting op het ov net 

- plaatsen van 13 palen/steunen 

- plaatsen van 13 verlichtingstoestellen 

- materiaal palen en steunen 

- materiaal armaturen en lampen 

- materiaal opties ov 

- wegnemen en slopen van bestaande palen en steunen 

- recupel 

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

zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringskrediet 2015 op 

budgetcode GBB-I-BIA/0670-00 2289007; 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f 

(de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: technische 

aard); 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

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

sectoren, en latere wijzigingen; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 3; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 273659 en de raming voor de opdracht 

“Aanpassen openbare verlichting t.h.v.Margaretha Van Parmastraat - Marlboroughlaan”. De raming 

bedraagt 22.907,36 EUR excl. btw of 27.717,90 EUR incl. 21% btw. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringskrediet 2015 op budgetcode GBB-

I-BIA/0670-00 2289007. 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO. 

12. Nieuwe straatnaam "Scheldesteenstraat" voor de verkaveling Het Grondjuweel - 

Puithoekstraat nr V/01085/3 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

Overwegende dat in de Puithoekstraat een nieuwe verkaveling met wegenis is goedgekeurd voor 20 loten, 

op naam van Het Grondjuweel (V/01085/3). De verkaveling is gelegen ter hoogte van de Smalle Los, 

Puithoekstraat en Robert De Preesterstraat (bijlage 1); 

Gelet op het advies van 07 januari 2015 van het archief (bijlage 2). In het advies worden volgende 

argumenten aangehaald: “Er zijn niet meteen historische locaties die een naam kunnen verlenen aan die 

specifieke plaats. Het ligt historisch op de grens van het dorp en de omgeving van de Steenput. Je kan wel 

in die richting verder zoeken naar een mogelijke naam aangezien daar vroeger veel steenbakkers 

woonden. Er is al een Steenbakkerstraat, Steenputstraat, … Mogelijke namen zouden kunnen zijn: 

scheldesteenstraat, schrootstraat, zandbakstraat, afslagtafelstraat, haaghuisstraat (met de vraag of hier wel 

een haaghuis zou gestaan hebben?), bollekarstraat, … Het zijn allemaal termen die verwijzen naar 

steenbakkers”; 

Gelet op het advies van 08 januari 2015 van de cultuurraad (bijlage 3). In het advies worden volgende 

argumenten aangehaald: “Twee namen vinden we geschikt. Op voorwaarde dat ze niet op een andere 

plaats voorkomen natuurlijk. De Nieuwesteenstraat vinden we interessant omdat het aspect ‘nieuw en 

‘steen’ er in voorkomt. Een lichte verwijzing dus naar het verleden. Daarnaast is Scheldesteen(straat) ook 

een geschikte naam omdat die ook goed in de volksmond ligt en verwijst naar de vroegere 

steenbakkersactiviteiten”; 

Overwegende dat geen enkele voorgestelde straatnaam bestaat. De beide adviesinstanties verwijzen naar 

de “Scheldesteenstraat” als nieuwe straatnaam; 

Gelet op de nota van 23 februari 2015 aan het College van burgemeester en schepenen, waarbij akkoord 

wordt gegaan met de “Scheldesteenstraat” als straatnaam voor de verkaveling op naam van Het 

Grondjuweel (V/01085/3) (bijlage 4); 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: “Scheldesteenstraat” als nieuwe straatnaam toe te kennen voor de verkaveling op naam van Het 

Grondjuweel (V/01085/3).  

Artikel 2: Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare 

aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen  dertig dagen bij het 

stadsbestuur kunnen worden ingediend. 
 

13. Advies gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oppervlaktedelfstoffenzone "Vlaamse 

Leemstreek". 

Schepen Richard Eeckhaut verlaat de zitting overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk  uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek”;  

Gelet op de periode van openbaar onderzoek van 3 februari 2015 tot en met 3 april 2015 waarbij 

opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief tot uiterlijk 3 april kunnen worden toegezonden aan de 

Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel of 

worden afgegeven tegen ontvangstbewijs; dat het voorliggend dossier in openbaar onderzoek bestaat uit: 

- Verordenend grafisch plan 

- Stedenbouwkundige voorschriften 

- Toelichtingsnota tekst 

- Toelichtingsnota kaarten 

- Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een schadevergoeding, een plan-batenheffing, een kapitaalsschadecompensatie of 

een gebruikerscompensatie  

- planMER 



84 

 

Gelet op de aanplakking ter plaatse en de aankondigingen via de website van de stad Oudenaarde, de 

nieuwsbrief van de stad (via de Streekkrant en via Rondom) en E-brief; 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering gehouden op 7 maart 2013 over het voorontwerp van 

gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek”; 

Gelet op het advies met zijn bijlagen van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2013 

met betrekking tot het voorontwerp, voornoemd, in kader van de plenaire vergadering van 7 maart 2013, 

waarbij vooraf gewezen wordt naar: 

-  het aangetekend schrijven van het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2006 

aan Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarbij het 

bestuur zich uitdrukkelijk verzet tegen de toen voorgestelde ontginning 

- de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2007  inzake een motie in verband met het voorontwerp 

bijzonder Delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek  gericht aan alle ministers, aan alle Vlaamse 

volksvertegenwoordigers, aan de betrokken administratie, aan de Oost-Vlaamse gouverneur als 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de provincie, ingediend waarin de raad aan de 

Vlaamse Regering vraagt geen verdere procedurestappen te zetten in de ontginningsdossiers maar 

eerst: 

o een realistische inschatting te maken aan de behoefte aan de delfstoffen in ons land; 

o onderzoek naar recyclage uit secundaire grondstoffen te stimuleren en te versnellen 

o gevolgen voor de waterhuishouding en mobiliteitseffecten voor het ontginningsgebied 

Volkegem diepgaander te bestuderen 

o de inspraakprocedure te evalueren en bij te sturen zodat gemeenten en omwonenden beter 

en sneller worden betrokken bij het tot stand komen van de plannen; 

- de bezorgdheid van de stad omtrent: 

o de landschappelijke impact 

o gevolgen voor de aanwezige erfgoedwaarden 

o de concrete invulling van de nabestemming 

o de gevolgen voor de landbouwer 

o verkeershinder 

o milieueffecten; 
 

Gelet op het schrijven van 12 april 2013 van de stad Oudenaarde gericht aan Ruimte Vlaanderen, 

Openbare Onderzoeken, Koning Albert II laan 19 bus 16 te 1210 Brussel als  reactie op het verslag van de 

plenaire vergadering van 7 maart 2013, voornoemd, waarbij het  stadsbestuur nogmaals herhaald zich te 

verzetten tegen de voorgestelde ontginning en zich zorgen maakt omtrent eventuele uitvoering van het 

voorliggend voorontwerp zoals omschreven in ons voornoemd advies van 4 maart 2013; dat, indien de 

procedure van het voorliggend voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse 

Leemstreek” niet wordt gestaakt,  rekening te houden met het advies van de stad;  

Overwegende dat dat het voorliggend ontwerp van GRUP   “Vlaamse Leemstreek” rekening heeft 

gehouden met het voornoemd advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 maart 2013, 

met name: 

- de ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van de ontginning op het 

gebied en de omgeving moet zo beperkt mogelijk gehouden worden 

- voorafgaand opmaak van een inrichtingsstudie bij de vergunningsaanvraag 

- fasering van uitvoering 

- vastleggen van de verkeersafwikkeling  in kader van leefbaarheid van naburige dorpenµ 

- nabestemming bouwvrij agrarisch gebied (enkel het oprichten van schuilhokken voor dieren voor 

zover de omvang ervan in verhouding staat tot de begraasbare oppervlakte) 

- voor dit gebied een ontginning te vrijwaren strook van minstens 10m vanaf de rooilijn van de als 

monument beschermde holle wegen, zijnde de Holleweg (N441) 

- de beperking van de ontginningsdiepte tot op de onderliggende ondoorlatende kleiige laag; 

- het houden van een informatievergadering op 12 maart 2015 waarbij naast het verstrekken van de 

nodige informatie over het voorliggend dossier door het Vlaams Gewest ook werd geantwoord op 

vragen van de aanwezigen 

Overwegende dat het stadsbestuur - binnen deze fase van procedure - zijn standpunt vervat in zijn advies 

van 4 maart 2013 voornoemd, herhaald; 

Gelet op het verslag van de GECORO van 17 maart 2015;  

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 

vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

Geelt op het koninklijk besluit van 24 februari 19977 houdende de vaststelling van het gewestplan 

Oudenaarde en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijziging van het 

gewestplan Oudenaarde van 29 oktober 1999; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende definitieve vaststelling van 

het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek” (BOD); 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenaarde goedgekeurd bij besluit bestendige 

deputatie van 23/6/2005; 

Gelet op het amendement, ingediend door de fractie Groen: 

"De gemeenteraad,  

Schepen Richard Eeckhaut verlaat de zitting overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet ;  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek”;  

Gelet op de periode van openbaar onderzoek van 3 februari 2015 tot en met 3 april 2015 waarbij 

opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief tot uiterlijk 3 april kunnen worden toegezonden aan de 

Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel of 

worden afgegeven tegen ontvangstbewijs; dat het voorliggend dossier in openbaar onderzoek bestaat uit:  

- Verordenend grafisch plan  

- Stedenbouwkundige voorschriften  

- Toelichtingsnota tekst  

- Toelichtingsnota kaarten  

- Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 

geven tot een schadevergoeding, een plan-batenheffing, een kapitaalsschadecompensatie of een 

gebruikerscompensatie  

- planMER  

Gelet op de aanplakking ter plaatse en de aankondigingen via de website van de stad Oudenaarde, de 

nieuwsbrief van de stad (via de Streekkrant en via Rondom) en E-brief;  

Gelet op het advies met zijn bijlagen van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2013 

met betrekking tot het voorontwerp, voornoemd, in kader van de plenaire vergadering van 7 maart 2013; 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering gehouden op 7 maart 2013 over het voorontwerp van 

gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek” over de voorwaarden met betrekking tot 

mobiliteit : 

Ruimte Vlaanderen kan voorwaarden omtrent de ontsluiting deels opnemen in de voorschriften. De 

concrete circulatie kan echter niet via dit plan worden vastgelegd. Dit kan eventueel worden opgenomen 

in het project-MER of de milieuvergunning.  

Echter,  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën 

van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage 

De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3, van het decreet een 

project-MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing moet worden opgesteld. 

a) Ontginningen in gebieden die volgens de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen 

bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en die een ontginbare oppervlakte 

hebben van 10 ha of meer. 

Met andere woorden, aangezien de nieuwe ontginningszone van  +/- 9,7 ha kleiner is dan 10ha en 

bijgevolg niet MER-plichtig is bij het toekennen van de milieuvergunning; 

Overwegende dus dat de milderende maatregelen op vlak van mobiliteit die het stadsbestuur naar 

voorschuift in haar advies van 4 maart en 12 april niet zijn en niet zullen moeten opgenomen worden in 

de stedenbouwkundige voorschriften.  

Overwegende dat met betrekking tot de landschappelijke impact de stad Oudenaarde in haar advies van 4 

maart 2013 vraagt dat de opvulling gebeurt met grond die garandeert dat de landbouw opnieuw zoals 

voorheen kan plaatsvinden. 

Overwegende dat ook deze voorwaarde niet is doorvertaald in verordenende stedenbouwkundige 

voorschriften; 

Overwegende dat de effecten op de waterhuishouding – wegnemen van leem als filter, afwatering naar 

waterwinningsgebied, effecten op overstroming en wateroverlast in watergevoelig gebied, de effecten op 
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erosie…niet worden onderzocht en ook niet zullen moeten worden onderzocht in de fase van de 

milieuvergunning omwille van de ontheffing van de MER-plicht; 

Gelet op de zeer negatieve scores die het gebied Volkegem NO op vlak van aantasting van de 

erfgoedwaarden,  landschapsstructuur en landbouw kregen in het plan-MER; 
Gelet op het negatief advies van de SARO (Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening – 

Onroerend Erfgoed)  

Gelet op al bovenstaande elementen  

Besluit: 

Artikel 1 : Het bestuur en de gemeenteraad van Oudenaarde adviseren het ontginningsgebied Volkegem 

NO negatief en vragen om het gebied te schrappen in het ontwerp-GRUP. 

Artikel 2: Het advies van het bestuur per aangetekende zending over te maken aan Ruimte Vlaanderen, 

Openbare Onderzoeken, Koning Albert II laan 19 bus 16 te 1210 Brussel." 

Stemming over dit amendement: 

Stemden voor: 4: Groen (2) + SP.a (2) 

Stemden tegen: 22: Open VLD (12) + CD&V (8) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde 

De Smet (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 2: N-VA 

Het amendement wordt verworpen. 

Gelet op het amendement, ingediend door de fractie N-VA: 

"De gemeenteraad, 

Schepen Richard Eeckhaut verlaat de zitting overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet ;  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek”;  

Gelet op de periode van openbaar onderzoek van 3 februari 2015 tot en met 3 april 2015 waarbij 

opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief tot uiterlijk 3 april kunnen worden toegezonden aan de 

Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel of 

worden afgegeven tegen ontvangstbewijs; dat het voorliggend dossier in openbaar onderzoek bestaat uit:  

- Verordenend grafisch plan  

- Stedenbouwkundige voorschriften  

- Toelichtingsnota tekst  

- Toelichtingsnota kaarten  

- Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan 

geven tot een schadevergoeding, een plan-batenheffing, een kapitaalsschadecompensatie of een 

gebruikerscompensatie  

- planMER  

Gelet op de aanplakking ter plaatse en de aankondigingen via de website van de stad Oudenaarde, de 

nieuwsbrief van de stad (via de Streekkrant en via Rondom) en E-brief;  

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering gehouden op 7 maart 2013 over het voorontwerp van 

gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek”;  

Gelet op het advies met zijn bijlagen van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2013 

met betrekking tot het voorontwerp, voornoemd, in kader van de plenaire vergadering van 7 maart 2013, 

waarbij vooraf gewezen wordt naar:  

- het aangetekend schrijven van het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2006 aan 

Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarbij het bestuur 

zich uitdrukkelijk verzet tegen de toen voorgestelde ontginning  

- de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2007 inzake een motie in verband met het voorontwerp 

bijzonder Delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek gericht aan alle ministers, aan alle Vlaamse 

volksvertegenwoordigers, aan de betrokken administratie, aan de Oost-Vlaamse gouverneur als 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de provincie, ingediend waarin de raad aan de 

Vlaamse Regering vraagt geen verdere procedurestappen te zetten in de ontginningsdossiers maar 

eerst:  

o een realistische inschatting te maken aan de behoefte aan de delfstoffen in ons land;  

o onderzoek naar recyclage uit secundaire grondstoffen te stimuleren en te versnellen  

o gevolgen voor de waterhuishouding en mobiliteitseffecten voor het ontginningsgebied Volkegem 

diepgaander te bestuderen  
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o de inspraakprocedure te evalueren en bij te sturen zodat gemeenten en omwonenden beter en 

sneller worden betrokken bij het tot stand komen van de plannen;  

- de bezorgdheid van de stad omtrent:  

o de landschappelijke impact  

o gevolgen voor de aanwezige erfgoedwaarden  

o de concrete invulling van de nabestemming  

o de gevolgen voor de landbouwer  

o verkeershinder  

o milieueffecten;  

Gelet op het schrijven van 12 april 2013 van de stad Oudenaarde gericht aan Ruimte Vlaanderen, 

Openbare Onderzoeken, Koning Albert II laan 19 bus 16 te 1210 Brussel als reactie op het verslag van de 

plenaire vergadering van 7 maart 2013, voornoemd, waarbij het stadsbestuur nogmaals herhaald zich te 

verzetten tegen de voorgestelde ontginning en zich zorgen maakt omtrent eventuele uitvoering van het 

voorliggend voorontwerp zoals omschreven in ons voornoemd advies van 4 maart 2013; dat, indien de 

procedure van het voorliggend voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse 

Leemstreek” niet wordt gestaakt, rekening te houden met het advies van de stad;  

Overwegende dat het voorliggend ontwerp van GRUP “Vlaamse Leemstreek” slechts deels rekening 

heeft gehouden met het voornoemd advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 maart 

2013; dat het plan bovendien behept is met een aantal tekortkomingen dewelke in de fase van 

vergunningverlening niet meer geremedieerd kunnen worden: 

- het aangeduide ontginningsgebied heeft een bizarre en onpraktische vorm.  De keuze welke percelen 

deel uitmaken van het ontginningsgebied, en welke niet, is louter gebaseerd op de huidige 

eigendomsstructuur in plaats van op argumenten die betrekking hebben op het streven naar een goede 

ruimtelijke ordening of op milieutechnische aspecten;  

- de ontsluiting van het ontginningsgebied via de beschermde Holleweg is problematisch.  Een 

alternatieve ontsluiting, waarbij de Holleweg slechts gekruist moet worden, via een werfweg 

rechtstreeks naar de N8, kan enkel na een planaanpassing; 

- de voorgestelde nabestemming (bouwvrij agrarisch gebied) is problematisch en niet haalbaar, om 

reden van de stroomafwaarts gelegen waterwinning.  Dit bleek ook al bij de huidige actieve 

ontginning aan de overkant van de Holleweg, waar finaal gekozen wordt voor een nabestemming 

natuurgebied zonder de groeve op te vullen tot het oorspronkelijk maaiveldniveau.  Dergelijke zaken 

moeten op voorhand beredeneerd worden zodat een realistische nabestemming voorzien kan worden; 

Overwegende dat om die redenen alleen al het voorliggend plan in zijn huidige vorm niet aanvaard kan 

worden;  

Gelet op het verslag van de GECORO van 17 maart 2015;  

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 

vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;  

Geelt op het koninklijk besluit van 24 februari 19977 houdende de vaststelling van het gewestplan 

Oudenaarde en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijziging van het 

gewestplan Oudenaarde van 29 oktober 1999;  

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende definitieve vaststelling van 

het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan “Vlaamse Leemstreek” (BOD);  

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenaarde goedgekeurd bij besluit bestendige 

deputatie van 23/6/2005;  

Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT:  

Artikel 1: Het bestuur adviseert de Vlaamse Regering naar aanleiding van het openbaar met betrekking tot 

het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaamse Leemstreek” om het deelplan 2 (Volkegem) uit de 

verdere procedure te halen, of tenminste de planvorming ten aanzien van de zoekzone Volkegem te 

herbeginnen, gebaseerd op volgende opmerkingen: 

- een ontginningsgebied kan niet louter op basis van eigendomsstructuur bestemd worden.  De keuze 

om een bepaalde zone te herbestemmen tot ontginningsgebied dient te gebeuren op basis van criteria 

in functie van de goede ruimtelijke ordening, en op basis elementen uit het milieueffectenrapport 

teneinde de hinder en overlast voor de buurt te beperken; 
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- een ontsluiting via de beschermde Holleweg is te vermijden.  Er dient onderzocht te worden of er een 

alternatieve ontsluiting mogelijk is met een werfweg over het huidige ontginningsgebied, zodat de 

Holleweg hooguit gekruist wordt en er rechtstreeks aansluiting is op de N8;  

- er kan geen ontginning zijn zonder realistische nabestemming.  De huidige nabestemming bouwvrij 

agrarisch gebied is onmogelijk gelet op de stroomafwaarts gelegen drinkwaterwinning. 

Artikel 2: Het advies van het bestuur per aangetekende zending over te maken aan Ruimte Vlaanderen, 

Openbare Onderzoeken, Koning Albert II laan 19 bus 16 te 1210 Brussel." 

Stemming over dit amendement: 

Stemden voor: 3: N-VA (2) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 24: Open VLD (12) + CD&V (8) + Groen (2) + SP.a (2) 

Onthielden zich: 1: Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Het amendement wordt verworpen. 

Gelet op het gemeentedecreet. 

BESLUIT: met 20 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

Artikel 1: .- Het bestuur herhaalt – binnen deze fase van procedure – zijn standpunt zoals weergegeven in 

zijn schrijven van 4 maart 2013 naar aanleiding van de plenaire vergadering van 7 maart 2013, 

verwijzend naar: 

- het aangetekend schrijven van het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2006 

aan Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarbij het 

bestuur zich uitdrukkelijk verzet tegen de toen voorgestelde ontginning 

- de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2007  inzake een motie in verband met het voorontwerp 

bijzonder Delfstoffenplan Vlaamse Leemstreek  gericht aan alle ministers, aan alle Vlaamse 

volksvertegenwoordigers, aan de betrokken administratie, aan de Oost-Vlaamse gouverneur als 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de provincie, ingediend waarin de raad aan de 

Vlaamse Regering vraagt geen verdere procedurestappen te zetten in de ontginningsdossiers maar 

eerst: 

o een realistische inschatting te maken aan de behoefte aan de delfstoffen in ons land; 

o onderzoek naar recyclage uit secundaire grondstoffen te stimuleren en te versnellen 

o gevolgen voor de waterhuishouding en mobiliteitseffecten voor het ontginningsgebied 

Volkegem diepgaander te bestuderen 

o de inspraakprocedure te evalueren en bij te sturen zodat gemeenten en omwonenden beter 

en sneller worden betrokken bij het tot stand komen van de plannen; 

- de bezorgdheid van de stad omtrent: 

o de landschappelijke impact 

o gevolgen voor de aanwezige erfgoedwaarden 

o de concrete invulling van de nabestemming 

o de gevolgen voor de landbouwer 

o verkeershinder 

o milieueffecten; 
 

Artikel 2: Het advies van het bestuur per aangetekende zending over te maken aan Ruimte Vlaanderen, 

Openbare Onderzoeken, Koning Albert II laan 19 bus 16 te 1210 Brussel. 

Stemming over het voorstel van het college: 

Stemden voor: 20: Open VLD (12) + CD&V (8) 

Stemden tegen: 6: Groen (2) + N-VA (2) + SP.a (2) 

Onthielden zich: 2: Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

14. FIGGA. kapitaalverhoging. 

Schepen Richard Eeckhaut vervoegt de zitting. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA; 

Gelet op het feit dat de stad wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhoging van FIGGA voor 

een totaalbedrag van €19.477.650,00 per aangetekend schrijven van 04/02/2015; 
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Gelet op het aandeelhouderschap van FIGGA in EGPF; 

Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T door de 

buitengewone algemene vergadering d.d. 22 december 2010; 

Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publigas door de 

buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december 2011; 

Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van aandelen in het project STORM door de 

buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december 2011; 

Gelet op het aangetekend schrijven van FIGGA van 23 januari 2013 met de vraag tot opdracht aan 

FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 10 december 2014 heeft besloten over te gaan tot 

een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financiële vaste 

activa; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van FIGGA te 

verbeteren; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden 

financiële vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de stad 

aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen bij FIGGA; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 9 maart 2015 waarbij het Schepencollege akkoord gaat met 

de intekening op de voorgestelde kapitaalverhoging; 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 

BESLUIT : eenparig 

Artikel 1: Beslist de stad Oudenaarde in te tekenen op 43.511 aandelen FIGGA aan een nominale waarde 

van € 25,00 voor een totale waarde van € 1.087.775,00 en deze te volstorten met de middelen beschikbaar 

bij FIGGA.   

Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan :  

- FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel. 

-de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
 

SECRETARIE 

15. Notulen gemeenteraad 23 februari 2015. Goedkeuring. 

Raadslid Kristof Meerschaut vraagt de stemming over de notulen van de gemeenteraadszitting van 23 

februari 2015. 

Stemden voor: 21: Open VLD (12) + CD&V (9) 

Stemden tegen: 2: N-VA 

Onthielden zich: 6: Groen (2) + SP.a (2) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke.) + Hilde De Smet 

(onafhankelijke). 

De notulen van de raadszitting van 23 februari worden goedgekeurd met 21 ja-stemmen, 2 neen-stemmen 

en 6 onthoudingen. 
 

 VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD BIJ 

HOOGDRINGENDHEID OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 

1. Raadslid Jeanique Van Den Heede. 

1.1 Vraag 1: Integratie van het OCMW in de stad. 

Op 7 januari 2015 vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats 

over de toekomst van de OCMW’s.  

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16/1 de conceptnota "integratie OCMW in de gemeente" goed. 

Door de integratie  van het OCMW in de gemeente, stelt de Vlaamse regering dat een sterker geïntegreerd 

sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente kan gerealiseerd worden. De conceptnota van Minister 

Homans stelt een bestuurlijke organisatie voorop waarbij niet langer de OCMW-raad, maar de 

gemeenteraad bevoegd wordt voor het lokale sociaal beleid. 
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Volgens minister Homans heeft voortschrijdend inzicht recent geleerd dat er één goed model is dat soepel 

mag worden toegepast en dat is de integratie in het gemeentebestuur met een bijzonder sociaal comité dat 

de individuele sociale hulp behandelt.  

De conceptnota schetst de krijtlijnen waarbinnen de Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de 

gemeente wil uitwerken tot een ontwerp van decreet.  

De Vlaamse regering beoogt hierbij een volledige integratie met ingang van 1 januari 2019. Belangrijk is 

hierbij te vermelden dat de Federale regering nog een aantal wetten moet wijzigen om dit alles mogelijk 

te maken. 

Vragen: 

1. Welke is de visie van het bestuur omtrent de integratie van het OCMW in de stad? 

2. Zijn hieromtrent reeds stappen ondernomen in Oudenaarde? 

Indien ja, wat is het plan van aanpak en de timing? 

3. Hoe zal een integratie het sociaal beleid in Oudenaarde beïnvloeden? Welke zijn mogelijke 

voordelen van een integratie? Welke zijn mogelijke valkuilen/knelpunten van een integratie? 

4. Zal de stad bij een eventuele integratie dezelfde inspanningsverbintenis aangaan om het sociaal 

beleid - zoals het vandaag wordt vormgegeven - ook in de toekomst waar te maken? 

 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en OCMW-voorzitter-schepen 

Stefaan Vercamer. 

 

2. Raadslid Kristof Meerschaut. 

2.1 Vraag 1: Veiligheidsconsulent. 

Begin maart maakte de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

de lijst bekend van de gemeenten die beschikken over een veiligheidsconsulent.  Oudenaarde beschikt op 

vandaag niet over een veiligheidsconsulent.  Een veiligheidsconsulent moet het stadsbestuur ondersteunen 

bij het correct beheer van persoonlijke gegevens (beveiliging computernetwerk).   

De Vlaamse Toezichtscommissie beperkt zich voorlopig tot sensibilisatie, maar dreigt met boetes voor 

steden en gemeentes die tegen najaar 2015 niet beschikken over een veiligheidsconsulent en 

veiligheidsplan. 

Vraag: 

1. Hoe zit het in Oudenaarde met de beveiliging van elektronische gegevens 

2. Welke stappen werden reeds gezet voor de aanstelling van een veiligheidsconsulent? 

3. Welke stappen werden reeds gezet voor de opmaak van een veiligheidsplan?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

3. Raadslid André Vansteenbrugge. 

3.1 Vraag 1: Herdenking Slag bij Tacambaro. 

Dit jaar wordt blijkbaar de Slag bij Tacàmbaro herdacht. Voor deze herdenking zou een Oudenaardse 

delegatie naar Mexico reizen. 

Vragen: 

- Uit hoeveel personen zal die delegatie bestaan? 

- Wat is de geraamde totale kostprijs voor deze reis?  

- Wellicht wordt ook een delegatie uit Mexico in Oudenaarde ontvangen. Welke uitgaven worden 

in dat kader verwacht?  

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

4. Raadslid Maarten Blondeel. 

4.1 Vraag 1: Heraanleg van de Markt. 

Toelichting : 

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 02/03/2015 werd beslist :  

"Heraanleg Markt Oudenaarde : Akkoord." 

Vragen:  

- Waarop heeft dit akkoord betrekking?   



91 

 

- Wat is de stand van zaken in dit dossier?   

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

4.2 Voorstel 2: Ter ondersteuning van de onthaalouders. 

Toelichting: 

Zoals gekend is het statuut van de onthaalouders rampzalig (onkostenvergoeding in plaats van loon, geen 

recht op vakantie, slecht pensioen, beperkt ziekteverlof etc...). 

De Stad kan op eigen initiatief dit statuut niet hervormen.  De Stad kan wel maatregelen nemen om het 

beroep van onthaalouder beter te faciliteren en in die zin enkele maatregelen nemen, ondermeer inzake de 

afvalverwerking.   

Deze maatregelen ogen misschien klein, maar geven een duidelijk signaal naar de onthaalouders dat het 

de Stad menens is om hen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen waar dit kan. 

Op vandaag betalen onthaalouders € 5,00 per pak luiers.  Op vandaag hebben onthaalouders slechts 16 

gratis beurten per jaar voor het gratis afvoeren van rauw afval van groenten- en fruit. 

Voorstel: 

- De Stad stelt gratis luierzakken ter beschikking van de onthaalouders, aangesloten bij de 

stedelijke vzw. 

- Onthaalouders, aangesloten bij de stedelijke vzw, kunnen gratis en onbeperkt hun rauw groenten- 

en fruitafval kwijt op het containerpark. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde, die het zal bespreken binnen de vzw 

Onthaalouders. 

 

4.3 Vraag 3: Sluiting op maandag van het containerpark. 

Toelichting : 

Vanaf 01/04/2015 sluit het containerpark op maandag.  De bevoegde schepen verklaart in HLN : "Dat 

heeft te maken met ons personeel dat ook op zaterdag moet werken en twee dagen na elkaar vrij wil."   

Niettemin telt het containerpark na het invoeren van het betalend systeem duidelijk minder klanten.  

Logischerwijze is dan ook minder personeel vereist.  Eerder werd door de schepen al gesteld dat het 

personeel dan in andere diensten wordt in gezet. 

Vragen :  

- Welke is de reden voor de sluiting op maandag? 

- Kan een overzicht worden gegeven met hoeveel personeelsleden de dienst containerpark op 

heden reeds is verminderd in vergelijking met vorig jaar en hoeveel personeelsleden van de dienst 

containerpark werden overgeplaatst naar een andere dienst sinds de invoering van het betalend 

systeem? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

4.4 Voorstel 4: Behoud minimumtarief kinderopvang voor gezinnen met een laag inkomen. 

Toelichting : 

De Vlaamse regering wil de minimumtarieven in de kinderopvang wijzigen.  Het standaardminimumtarief 

wordt € 5,00 in plaats van € 1,56.  De invoering van dit nieuwe tarief was voorzien voor 01/04/2015. 

Enkel in geval van een expliciete beslissing voor een 'behartenswaardig geval' zou het tarief op € 1,56 

blijven behouden voor de groep met de laagste inkomens (leefloongerechtigden en gelijkgestelden). 

Het bedrag van het leefloon ligt echter nu reeds onder de armoederisicodrempel.  Per definitie is een 

gezin met degelijk beperkt inkomen dus een 'behartenswaardig geval'.   

Voorstel :  

- Zodra het standaardminimum kinderopvang door de Vlaamse regering effectief wordt verhoogd, 

zal de dienst kinderopvang van de stad Oudenaarde automatisch het tarief van € 1,56 toekennen 

aan de gezinnen die vallen onder de categorie leefloongerechtigden en gelijkgestelden. 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
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GEHEIM 

16. Aanstellen waarnemend secretaris. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in geval van afwezigheid van de secretaris in een vervanging dient voorzien; 

Gelet op artikel 81 §2 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: In geval van afwezigheid van de secretaris vanaf januari 2014 wordt de heer Jean Landrie als 

waarnemend secretaris aangesteld. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 21u15. 

 

Goedgekeurd in zitting van 27 april 2015. 

 

De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE M. DE MEULEMEESTER 


