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STAD OUDENAARDE 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 27 APRIL 2015 OM 19.00 UUR 

 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Richard Eeckhaut, 

Peter Dossche, Schepenen 

Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen vanaf punt 13 

Luc Vanquickenborne, Secretaris 

Dirk De Bock, Lauweryns Danny, Sybille De Vos, 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, 

Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Bruno Van Waeyenberghe, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, 

Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede, Raadsleden 

Verontschuldigd: Guy Hove, Schepen en Bruno Van Waeyenberghe, Raadslid 

Afwezig: Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen voor de punten 1 t.e.m.12. 
 

OPENBAAR 

SECRETARIE 

1. IGS Westlede. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op dinsdag 2 juni 

2015. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij  IGS Westlede; 

Gelet op het feit dat de stad met de brief van 2 april  2015 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergadering op dinsdag 2 juni 2015 met als agenda: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering op 2 december 2014. 

2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2014. 

3. Verslag Commissaris-Revisor. 

4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor. 

5. Werkingsverslag 2014. 

6. Ontslag leden Raad van Bestuur. 

7. Benoeming leden Raad van Bestuur. 

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

raadslid, wonende Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde voor de legislatuur 2013-2018 werd aangeduid 

als vertegenwoordiger van de stad en Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 

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, 1
ste

 en 3
de

 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 Vontstraat 3 bus 2 te 9700 Oudenaarde wordt 

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

intercommunale Westlede op dinsdag 2 juni 2015. 

Artikel 2. Mevrouw Carine Portois, schepen, wonende Stationsplein 81 te 9700 Oudenaarde wordt 

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

vergadering van de intercommunale Westlede op dinsdag 2 juni 2015. 

Artikel 3. De agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 2 juni 

2015 worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de stad krijgt de opdracht de voorstellen tijdens 

die vergadering goed te keuren. 
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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. 

 

2. TMVW. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

De gemeenteraad 

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Overwegende dat de stad als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door de TMVW aan de stad werd overgemaakt met brief 

van 31 maart 2015; 

Gelet op de toelichting door de Raad van bestuur van de TMVW met betrekking tot deze 

statutenwijziging die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd; 

Overwegende dat op maandag 18 mei een informatiesessie wordt gegeven in Gent; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 

voor Watervoorziening, afgekort TMVW, zoals opgenomen in het ontwerp als bijlage, wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2. Opdracht te geven aan raadslid Dirk De Bock, aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in 

de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de TMVW, deze wijzigingen goed te keuren 

tijdens de buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen. 

Artikel 3. Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de TMVW, p/a Stropstraat 1 in 9000 

Gent 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

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

tonnagebeperking in de Jan zonder Vreeslaan, parkeerverbod in de Margaretha van 

Parmastraat, parkeerplaatsen voor kort parkeren voorbehouden voor gehandicapten t.h.v. de 

Woeker en Burgschelde 5, afschaffen van parkeerplaats voorbehouden voor gehandicapten 

t.h.v. Tussenmuren 7. 

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 bocht in de Jan zonder Vreeslaan niet geschikt is voor zwaar verkeer.  

Overwegende dat geparkeerde voertuigen tussen de Jan zonder Vreeslaan en Smallendam op Margaretha 

van Parmastraat de doorstroming bemoeilijken. 

Overwegende dat aan de Woeker en aan Heuvelheem de nood bestaat aan een voorziening voor het 

afzetten van personen met een handicap. 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Jan Zonder Vreeslaan wordt een tonnagebeperking van 3.5T voorzien. Dit wordt 

gesignaleerd door het verkeersbord C21. 

Artikel 2: In Margaretha van Parmastraat wordt tussen de Jan Zonder Vreeslaan en Smallendam, aan de 

zijde van de bebouwing, een parkeerverbod ingesteld. Dit wordt gesignaleerd met verkeersbord E1 met 

opgaande pijl. 
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Artikel 3: In Woeker, in de omgeving van de Woeker, wordt een parkeerplaats voorbehouden voor 

personen met een handicap voorzien voor kort parkeren. Dit wordt aangeduid met bord E9a met logo 

personen met een handicap en een onderbord type VIIc “15 min”. 

Artikel 4: In Burgschelde, in de omgeving van huisnummer 5, wordt een parkeerplaats voorbehouden 

voor personen met een handicap voorzien voor kort parkeren. Dit wordt aangeduid met bord E9a met logo 

personen met een handicap en een onderbord type VIIc “15 min”. 

Artikel 5: Artikel 4 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 april 2007 wordt afgeschaft (parkeerplaats 

voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Tussenmuren 7).  

Artikel 6:  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
 

KUNSTONDERWIJS. MUZIEKACADEMIE. 

4. Open verklaren van betrekkingen voor vaste benoeming. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet dd. 27.03.1991 en gewijzigd op 14.02.2003 betreffende de rechtspositie van 

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding ; 

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31.07.1990 inzonderheid titel V – deeltijds 

kunstonderwijs ; 

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

kunstonderwijs ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling in indeling van de 

ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds 

kunstonderwijs; 

Overwegende dat een aantal lesuren in aanmerking komen voor vaste benoeming ; 

Gelet op het Bijzonder Overlegcomité dd. 21.04.2015; 

Gelet op de bijeenkomst van de Besturende Commissie dd. 21.04.2015; 

Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord worden volgende betrekkingen open 

verklaard: 

Ambt Kunstvak/specialiteit Niveau Volume opdracht 

Leraar Accordeon Lager/hoger secundair 7 u/w 

Leraar Trompet Lager/Hoger secundair 1 u/w 

Leraar Begeleidingspraktijk Lager/Hoger secundair 1 u/w 

Leraar Gitaar Lager/Hoger secundair 1 u/w 

Leraar Piano Lager/hoger secundair 16u/w 

Leraar Trombone Lager/hoger secundair 2 u/w 

Leraar Drama Lager secundair 1 u/w 

Leraar Toneel Lager/hoger secundair 2 u/w 

Artikel 2: Deze betrekkingen kunnen als vaste benoeming begeven worden vanaf 1 januari 2016. 

Artikel 3: De procedure tot vaste benoeming zal gevolgd worden zoals voorgeschreven in het decreet dd. 

27.03.1991 en gewijzigd op 14.02.2003 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 

het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid de 

aanwervingsvoorwaarden. 
 

KUNSTONDERWIJS TEKENACADEMIE. 

5. Mededeling vacante betrekkingen en/of uitbreiding voor vaste benoeming. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet dd. 27.03.1991 en gewijzigd op 14.02.2003 betreffende de rechtspositie van 

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding ; 
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Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31.07.1990 inzonderheid titel V – deeltijds 

kunstonderwijs ; 

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

kunstonderwijs ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling in indeling van de 

ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds 

kunstonderwijs; 

Overwegende dat een aantal lesuren in aanmerking komen voor vaste benoeming ; 

Gelet op de nota van het schepencollege dd.13/10/2014; 

Gelet op de bijeenkomst van de Besturende Commissie dd.21/04/2015; 

Gelet op het bijzonder overlegcomité dd.21/04/2015; 

Gelet op het voorstel van mevrouw Annick De Zutter de directeur van de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunst ; 

Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ; 

Besluit: eenparig 

Art. 1.- Aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst worden volgende betrekkingen open 

verklaard voor het schooljaar 2015-2016; 

Ambt Kunstvak/Specialiteit Niveau  Volume Opdracht 

Leraar Algemene beeldende 

vorming 

Lagere graad 4/22 

Leraar BV Vormstudie Middel. graad volw. 1/22 

Leraar BV waarnemingstekenen Middel. graad volw. 2/22 

Leraar BV Kleurstudie Middel. graad volw. 1/22 

Art. 2.- Deze betrekkingen kunnen als vaste benoeming begeven worden vanaf 1 januari 2016. 

Art. 3.- De procedure tot vaste benoeming zal gevolgd worden zoals voorgeschreven in het decreet dd. 

27.03.1991 en gewijzigd op 14.02.2003 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 

het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid de 

aanwervingsvoorwaarden 
 

BESTUUR SPORT. 

6. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening 

en balans 2014. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de 

oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op 

artikel 14 van de overeenkomst; 

Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd wordt 

aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; 

Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende gemeenten en provincie 

uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt; 

Overwegende dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) goedgekeurd is indien de gewone 

meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeente en de provincieraad van de provincie 

ze goedkeurt; 

Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt 

aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1.- De resultatenrekening 2014 en balans 2014 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst 

Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. 

Artikel 2.- Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de 

sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale 

Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 
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7. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennn. Kennisname begroting 2015. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de 

oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op 

artikel 14 van de overeenkomst; 

Overwegende dat de begroting 2015 van de interlokale vereniging op de algemene vergadering van de 

Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen van 26 januari 2015 voorgelegd is; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2015 van de Interlokale Vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2.- Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de 

sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale 

Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 
 

IVA GRONDBELEID 

8. Toelating tot vervreemding van het onroerend goed gelegen Vijverweide 17, bekend onder 4de 

Afdeling Sectie A nr. 149f (lot 25). 

De gemeenteraad, 

Gelet op het schrijven van 30 maart 2015 van de eigenaars van de woning, Vijverweide 17 te 9700 

Oudenaarde waarbij de toelating aan de stad wordt gevraagd om het onroerend goed gelegen Vijverweide 

17 te verkopen; 

Overwegende dat de vervreemding geschiedt om reden dat de eigenaars beslist hebben om hun wettelijke 

samenwoning te beëindigen waarbij de man het aandeel van zijn vrouw wenst over te kopen teneinde de 

woning te behouden voor hemzelf en de kinderen; 

Gelet op het 20-jarige vervreemdingsverbod conform artikel 1 van de akte van 13 oktober 2005 zodat de 

toelating tot vervreemding van de gemeenteraad vereist is; 

Gelet op de nota van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 april 2015; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, houdende het regelen van de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1:  De verkoop van het onroerend goed gelegen Vijverweide 17 te 9700 Oudenaarde kadastraal 

bekend onder 4de Afdeling Sectie A nr. 149 f  met een oppervlakte van 866 m² wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de huidige eigenaars van het pand, 

Vijverweide 17 te 9700 Oudenaarde. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

9. Aankoop in der minne van een perceel grond gelegen hoek Jacob Lacopsstraat-Gobelinstraat 

jegens vzw Inframut. Vaststellen van de voorwaarden. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de beleidsdoelstelling “ruimte ontwikkelen met aandacht voor 

verhoogde leef- en woonkwaliteit” meer bepaald met betrekking tot  de actie AC 4.1.1.3.3. “De Markt 

heraanleggen met een autoluw centrum” het flankerend dossier “aanleg parking hoek Jacob Lacopsstraat–

Gobelinstraat (73 parkeerplaatsen)” ten uitvoer zal gebracht worden; 

Overwegende dat met het oog op de realisatie van deze parking de nodige gronden dienen aangekocht; 

Overwegende dat het noodzakelijk is jegens VZW Inframut, Tramstraat 69 te 9052 Gent een perceel 

grond met een oppervlakte van 317,23 m² kadastraal 1
e
 afdeling Oudenaarde, sectie A, deel van nummer 

0014W in der minne aan te kopen tegen  de prijs van 58.687,55 EUR; 

Gelet op het opmetingsplan; 

Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door notaris Leen Coppejans te Oudenaarde; 

Overwegende dat de aankoopprijs zal verrekend worden op het budget van 2015 van IVA Grondbeleid  

op jaarbudgetrekening 0220-00/220000; 

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

BESLUIT: eenparig 
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Artikel 1: De aankoop in der minne van een perceel grond gelegen hoek Jacob Lacopsstraat–

Gobelinstraat, 1
e
 afdeling Oudenaarde, sectie A deel van nr. 0014W met een oppervlakte van 317,23 m² 

jegens VZW Inframut tegen de totale prijs van 58.687,55 EUR wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: De aankoop zal verrekend worden op het budget van 2015 van IVA Grondbeleid op 

jaarbudgetrekening 0220-00/220000. 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 

dossier. 

 

10. Oprichten jeugdlokaal door Scouts- en Gidsengroep Sint-Walburga Oudenaarde. Verlenen 

van een hypothecaire volmacht aan de stad. Goedkeuren van de ontwerpakte. 

De gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2014 houdende goedkeuren van een erfpacht 

tussen de stad Oudenaarde en de scouts- en gidsengroep Sinte-Walburga Oudenaarde met betrekking tot 

een deel (1.205,35 m²) van het perceel stadseigendom gelegen Meerspoort Zuid, kadastraal 8
e
 afdeling 

Oudenaarde–Bevere nr 452 B en dit met het oog op het oprichten van een jeugdlokaal; 

Overwegende dat het bovengenoemd jeugdlokaal in opbouw is; 

Gelet op het reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaardse sportclubs en jeugdwerkinitiatieven 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013; 

Overwegende dat door de  scouts- en gidsengroep Sinte-Walburga Oudenaarde overeenkomstig artikel 2 

van voornoemd reglement investeringssubsidies aangevraagd zijn bij de stad in het kader van “grote 

investeringen”; 

Overwegende dat de begunstigde het bedrag van de toelage voor maximaal 10 jaar kan uitbetaald krijgen 

in 1, 2 of 3 kalenderjaren; 

Overwegende dat de scouts- en gidsengroep Sinte-Walburga Oudenaarde overeenkomstig artikel 4 van 

voornoemd reglement de stad een hypothecaire volmacht dient te geven op het hierboven beschreven 

onroerend goed; 

Overwegende dat de maximale subsidie 90.000,00 EUR bedraagt overeenkomstig artikel 6 van 

voornoemd reglement investeringssubsidies; 

Gelet op de ontwerpakte van hypothecaire volmacht opgesteld door de heer Floris Ghijs geassocieerd 

notaris te Kluisbergen; 

Overwegende dat de volmacht voor hypotheek geldt voor de duur van 10 jaar vanaf het verlijden van de 

akte en de terugbetaling waarborgt van de som van 90.000,00 EUR, zijnde de te verwachten betoelaging, 

voor zoverre deze niet wordt aangewend voor de oprichtings- en/of verbeteringswerken van voormeld 

jeugdlokaal; 

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

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De als bijlage geviseerde ontwerp-akte van hypothecaire volmacht ten bedrage van 90.000,00 

EUR gegeven door de scouts- en gidsengroep Sinte-Walburga Oudenaarde met betrekking tot het 

oprichten van een jeugdlokaal gelegen Meerspoort Zuid, kadastraal 8
e
 afdeling Oudenaarde–Bevere deel 

van nr. nr 452 B wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van deze 

beslissing. 
 

11. Scheldeboorden/-kop: Aanleg Jan Van Pameleplein (deelproject 5). Goedkeuren 

lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de stadsvernieuwingsprojecten De Ham en Scheldeboorden/-kop die als strategische projecten 

voorzien werden in het Ruimtelijk Structuurplan Oudenaarde; 

Overwegende dat door het studiebureau THV Atelier JPLX-Antea Group het ontwerp van deelproject 5: 

Aanleg Jan Van Pameleplein ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

Gelet op het bestek en de plans opgemaakt door het studiebureau THV Atelier JPLX-Antea Group; 

Gelet op de raming ten bedrage van 505.566,38 EUR (exclusief BTW) of 611.735,32 EUR (inclusief 

BTW); 

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

Overwegende dat het investeringskrediet is voorzien in de begroting van IVA Grondbeleid op artikel 

0200-00/2240007; 
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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; 

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; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Het bestek met betrekking tot “Scheldeboorden/-kop: Aanleg Jan Van Pameleplein (deelproject 

5) wordt goedgekeurd met een raming ten bedrage van 505.566,38 EUR (exclusief BTW) of 611.735,32 

EUR (inclusief BTW). 

Artikel 2: De werken worden gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting van IVA Grondbeleid op artikel 

0200-00/2240007. 

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

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
 

12. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie hoofddak - locatie Rodelos - bestek nr. W23112015. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het dak van de stedelijke sporthal Rodelos lekt en derhalve aan renovatie toe is teneinde 

meer schade aan de sportinfrastructuur te vermijden; 

 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos : renoveren hoofddak” een 

bestek met nr. W23112015 werd opgesteld door de stadsarchitect Gudrun Verschueren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 128.050,00 EUR excl. btw of 

154.940,50 EUR incl. 21% btw; 

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

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

budgetcode 0740-03/2210007; 

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; 

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: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23112015 en de raming voor de opdracht 

“Stedelijke sporthal Rodelos: renoveren hoofddak”, opgesteld door de stadsarchitect Gudrun 

Verschueren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 128.050,00 EUR excl. 

btw of 154.940,50 EUR incl. 21% btw. 

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

0740-03/2210007. 

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

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

10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU. 

13. Motie aan de Vlaamse regering inzake de instandhoudingsdoelstellingen en PAS en inzake het 

erosiebeleid. 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer vervoegt de zitting om 19u20. 

De raad,  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 waarmee de 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief werden goedgekeurd en tevens de basis werd gelegd voor 

de opmaak van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de programmatische aanpak 

gefaseerd te realiseren; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 januari 2015 om de instelling van een 

herstructureringsprogramma goed te keuren en bij de goedkeuring van de inrichtingsnota de nodige 

middelen vrij te maken ter financiering van het herstructureringsprogramma; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 28 februari 2014 waarmee de nieuwe maatregelen rond 

erosie zijn vastgelegd in de wetgeving en in de randvoorwaarden bij landbouw; 

Overwegende dat ook in Oudenaarde landbouwbedrijven hun ontwikkelingsperspectieven ernstig beperkt 

zien worden;  

Overwegende dat landbouwpercelen in de Vlaamse Ardennen vaak zwaar onderhevig zijn aan erosie, dat 

hiervoor maatregelen dienen te worden genomen maar dat deze haalbaar moeten blijven voor de 

landbouwers; 

Gelet op de vraag van “De verenigde boeren” om de sector te steunen via een motie aan de Vlaamse 

regering;  

Gelet op de ter zake ingediende amendementen door de fractie Groen (zie onderstrepingen);  

BESLUIT: met 25 stemmen voor en 5 onthoudingen 

1. MOTIE AAN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE INSTANDHOUDINGSDOEL-

STELLINGEN EN PAS 

De raad, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 waarmee de 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief werden goedgekeurd en tevens de basis werd gelegd voor 

de opmaak van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de programmatische aanpak 

gefaseerd te realiseren; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 januari 2015 om de instelling van een 

herstructureringsprogramma goed te keuren en bij de goedkeuring van de inrichtingsnota de nodige 

middelen vrij te maken ter financiering van het herstructureringsprogramma; 

Overwegende dat ook in Oudenaarde landbouwbedrijven hun ontwikkelingsperspectieven ernstig beperkt 

zien worden; 

Dringt er bij de Vlaamse regering op aan  

1. dat de huidige afgebakende zoekzones in het IHD gebied Vlaamse Ardennen zo snel als mogelijk en 

ten allerlaatste tegen 1 juli 2015 worden herleid tot meer realistische proporties waarbij niet enkel 

rekening wordt gehouden met de ecologische potenties, maar evenzeer met socio-economische factoren. 

2. dat de actieve  veehouderijen in de omgeving van de verschillende habitatgebieden in onze gemeente,  

niet langer worden gehypothekeerd, dat de ontwikkeling van hun economische/agrarische  activiteiten kan 

gegarandeerd worden. Dat  hen rechtszekerheid geboden wordt op lange termijn. Hun bedrijven bevinden 

zich daar reeds veel langer dan de afbakening van de Natura 2000 - gebieden en hebben een naast een 

economische functie er ook een sociaal culturele functie.  

3. dat voor die bedrijven, aan wie deze rechtszekerheid naar de toekomst toe niet kan geboden worden, de 

mogelijkheid voorzien wordt om in een volwaardig herstructureringsprogramma te stappen en  de 

negatieve economische impact maximaal te beperken en te compenseren. Maar dat gestreefd wordt naar 

een maximaal behoud van landbouwbedrijven. 

4. dat voldoende extra budget wordt vrijgemaakt voor dit herstructureringsprogramma zodat 

veehouderijen waarvan de toekomst wordt gehypothekeerd, de leefbaarheid in het gedrang komt of die 

hun bedrijfsactiviteit moeten stopzetten een beroep kunnen doen op de instrumenten die door de Vlaamse 

regering in een inrichtingsnota worden vastgelegd. Inzake de keuze van deze instrumenten of hun 

combinaties wordt de keuzevrijheid van de landbouwer gerespecteerd.  
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5. dat zonder een geloofwaardig budget om de getroffen bedrijven te vergoeden het implementatietraject 

voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen niet opgestart wordt. En dat de getroffen 

bedrijven ongehinderd en met rechtszekerheid verder kunnen bouwen aan hun bedrijf in onze stad. 

6. dat er werk gemaakt wordt van de doorstroming van informatie aan de landbouwers, lokale overheden, 

zowel als aan de lokale administraties. 

7. dat naast het flankerend beleid voor de zwaarst getroffen rode bedrijven, ook verder gewerkt wordt aan 

een aanpak voor de oranje bedrijven. Omdat de huidige overgangsregeling niet werkbaar is voor deze 

bedrijven, dienen snel via de voorlopige PAS mogelijkheden geboden te worden voor deze oranje 

bedrijven. 

8. dat er ook voor andere sectoren die impact hebben op deze habitatrichtlijngebieden maatregelen 

genomen worden. Momenteel voelt de landbouwsector zich geviseerd en krijgt deze heel wat maatregelen 

opgelegd terwijl andere sectoren buiten schot blijven. 

9. dat er gewerkt wordt aan het maximaal behoud van landbouwbedrijven 

10. dat bij de goedkeuring van de voorlopige PAS ook het herstelbeheer in en rond de SBZ-

gebieden geoperationaliseerd wordt en dat hiervoor voldoende extra middelen worden vrijgemaakt 

De gemeenteraad van Oudenaarde engageert zich om: 

1. de SBZ-platforms van nabij op te volgen en de landbouwers maximaal te ondersteunen 

2. het natuurbeleid in de gemeente te focussen op Natura 2000 

2.  MOTIE AAN DE VLAAMSE REGERING INZAKE HET EROSIEBESLUIT 

De raad,  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 28 februari 2014 waarmee de nieuwe maatregelen rond 

erosie zijn vastgelegd in de wetgeving en in de randvoorwaarden bij landbouw; 

Overwegende dat landbouwpercelen in de Vlaamse Ardennen vaak zwaar onderhevig zijn aan erosie, dat 

hiervoor maatregelen dienen te worden genomen maar dat deze haalbaar moeten blijven voor de 

landbouwers; 

Dringt er bij de Vlaamse regering op aan 

1. dat de volledige erosiewetgeving herbekeken wordt met als resultaat dat de maatregelen effectief, 

haalbaar en betaalbaar zijn voor de landbouwers in onze gemeente en in samenspraak met de landbouw- 

en milieusector worden opgemaakt. 

2. dat de expertengroep hun bevindingen delen met de landbouw- en milieusector en op terrein de 

maatregelen aftoetsen  

3. dat wanneer er voorstellen tot aanpassing van de erosiemaatregelen komen deze op hun effectiviteit, 

haalbaarheid en betaalbaarheid getoetst worden 

4. dat de huidige maatregelen die in de randvoorwaarden zijn dit jaar niet gesanctioneerd worden voor de 

landbouwers omdat deze er vandaag niet kunnen aan voldoen en het niet kan dat deze hiervoor gestraft 

worden via hun betalingsrechten 

5. dat de erosiekaart gescreend wordt met de realiteit van het terrein 

6. dat er rekening gehouden wordt met de inspanningen die geleverd zijn door de landbouwers in het 

verleden met het aanleggen van erosiebeperkende maatregelen zoals bufferstroken, erosiedammen en 

erosiepoelen en dat landbouwers op die percelen kunnen blijven werken conform de goede 

landbouwpraktijken en IPM (geïntegreerde gewasbescherming) op hun bedrijf,  met de juiste maatregelen 

en teeltrotatie, en dat daar geen extra beperkingen worden opgelegd aangezien erosiebeperkende 

maatregelen ook deel uitmaken van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan 

Stemming over de motie mét de door de Groen-fractie voorgestelde aanvullingen: 

Stemden voor: 25: Open VLD (13) + CD&V (9) + Groen (3) 

Onthielden zich: 5: N-VA (2) + SP.a (2) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

14. Erediensten. Jaarrekening 2014 van de verschillende kerkfabrieken. 

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 54 en 55; 

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 

kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39 tot en met artikel 44; 
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Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur 

dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 

Overwegende dat de jaarrekeningen 2014 van de Oudenaardse kerkfabrieken gecoördineerd ingediend 

werden door het Centraal Kerkbestuur bij het stadsbestuur op 31 maart 2015 ; 

Gelet op artikel 55 §2, 2
de

 alinea van het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad advies dient uit te 

brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekening bij de 

gemeenteoverheid; 

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de beslissingen van volgende kerkraden, 

houdende vaststelling van de jaarrekening 2014 : 

- Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 17 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

5.033,39 euro 

- Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 24 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

10.579,27 euro en een investeringstekort van 544,50 euro 

- Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 19 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

1.258,05 euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 19 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

16.585,98 euro en een investeringstekort van 2.413,84 euro 

- Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 19 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

4.457,32 euro 

- Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 19 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 107.236,19 

euro en een investeringstekort van 1.895,57 euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 7 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

12.329,48 euro en een investeringstekort van 521,40 euro 

- Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 3 maart 2015 met een 

exploitatieoverschot van 7.093,25 euro en een investeringstekort van 827,42 euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 15 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

2.824,85 euro 

- Sint-Jozef Oudenaarde dd. 6 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 15.776,42 euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 20 januari 2015 met een exploitatieoverzicht van 9.782,25 

euro 

- Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 10 maart 2015 met een exploitatieoverschot van 

4.556,71 euro 

- Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 28 februari 2015 met een exploitatieoverschot van 

25.960,96 euro en een investeringsoverschot van 6.450,37 euro 

- Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 21 januari 2015 met een exploitatieoverschot van 

7.123,18 euro 

- Sint-Walburga Oudenaarde dd. 2 maart 2015 met een exploitatieoverschot van 4.527,93 euro. 

Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan de jaarrekeningen 2014 van voornoemde kerkfabrieken. 

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

- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen 

- het Centraal Kerkbestuur. 
 

SECRETARIE 

15. Notulen van de gemeenteraad van 30 maart 2015. Goedkeuring. 

Raadslid Kristof Meerschaut vraagt de stemming over de notulen van de gemeenteraadszitting van 30 

maart 2015. 

Stemden voor: 23: Open VLD (13) + CD&V (9) + Hilde De Smet (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 4: N-VA (2) + SP.a (2) 

Onthielden zich: 3: Groen (3) 

De notulen van de raadszitting van 30 maart 2015 worden goedgekeurd met 23 ja-stemmen, 4 neen-

stemmen en 3 onthoudingen. 
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DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET 

 

Minstens twee derden van de gemeenteraadsleden gaan akkoord het dossier bij hoogdringenheid te 

behandelen: Marnic De Meulemeester, Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Richard Eeckhaut, Peter Dossche, Stefaan Vercamer, Dirk De Bock, Lauweryns Danny, Sybille De Vos, 

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, Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde DeSmet, Brigitte 

Coppitters, Els Bostyn, Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede. 

 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN 

16. Toelage noodhulp voor de hulpverlening n.a.v. de aardbeving in Nepal. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de noodsituatie n.a.v. de aardbeving in Nepal; 

Gelet op het feit dat verschillende organisaties oproepen om geld in te zamelen voor de hulpverlening; 

Overwegende dat het past hiervoor een toelage vast te stellen; 

Overwegende dat in de begroting 2015 onder artikelnummer 0909 01 6493000 krediet voorzien is voor 

het verlenen van deze toelage; 

Gelet op de nota aan het College dd 27/04/2015; 

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

sommige toelagen; 

Overwegende dat artikel 4 van deze 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: Er wordt een toelage van 1.250 euro toegekend aan de hulpverlening n.a.v. de aardbeving in 

Nepal. 

Artikel 2: Deze toelage zal verrekend worden op artikelnummer 0909 01 6493000. 

Artikel 3: Deze toelage zal gestort worden op het rekeningnummer BE53 0000-0000-5353 van het Rode 

Kruis, met vermelding ‘hulpverlening aardbeving Nepal’. 

Artikel 4: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze aanwenden als 

volgt: hulpverlening aardbeving Nepal. 

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

betaalbaarstelling. 
 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 

1. Raadslid Franka Bogaert. 

1.1 Vraag 1: Zal de stad defibrillatoren aankopen? 

Vorige week zaterdag liep ik een wedstrijd in Domein De Ghellinck en kort na mijn aankomst kwam ook 

een collega loper aan die bij het voorbijsteken van de aankomstboog ineen zakte. Veel mensen 

probeerden hem door middel van hartmassage te reanimeren. Het lukt niet. Toen werd er luidop gevraagd 

of er een defibrillator in de buurt was. Deze was er niet!! De 112 werd verwittigd en die mensen 

probeerden nog alles om de arme man te redden. Spijtig... hij heeft het niet gehaald. Met een heel slecht 

gevoel ging ik naar huis. Wat als er wel een defibrillator in de buurt was? Elk gered leven telt!!! 

Reeds een tijdje geleden had Hilde De Smet een vraag ivm defibrillators in Oudenaarde.  

Naar mijn weten zijn er nog steeds geen beschikbaar! 

Mijn vragen :  
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 Waar kunnen mensen die een grote activiteit organiseren terecht om zo een defibrillator te huren 

of te lenen? 

 Kunnen mensen in de streek een opleiding volgen om het toestel te gebruiken? 

 Zal de stad defibrillators aankopen?  

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

2. Raadslid Roland Van Heddegem. 

2.1 Vraag 1: Verkoop appartementen Ohioplein. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft zich in zitting van 30 maart 2015 akkoord verklaard 

met de verkoop van het appartementsgebouw aan het Ohioplein tegen 1.042.671 euro, en de grond tegen 

109.725 euro.  De lokale sociale huisvestingsmaatschappij is kandidaat koper. 

Het totale bedrag waarmee het stadsbestuur zich akkoord verklaarde (1.152.396 euro) is ruim 13% lager 

dan de minimumprijs uit de verkoopbrochure (1.325.225,14 euro). 

Vraag 

1. Wat heeft dit project de stad tot nu toe gekost? (grondaankoop, bouwkosten, erelonen, 

promotiekosten…) 

2. Komt de stad uit de kosten met de vraagprijs zoals bepaald door het CBS in zitting van 30 maart 

2015? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens. 
 

3. Raadslid Kristof Meerschaut. 

3.1 Vraag 1: Ontmoetingscentrum Edelare. 

Het stadsbestuur wil ruimte maken voor verenigingen (meerjarenplan, actieplan 11.1).  Een deelgemeente 

die wat dat betreft vooralsnog in de kou blijft staan is Edelare.  De vraag naar een ontmoetingscentrum 

voor Edelare werd ook al gesteld in 2007, toen was er geen oplossing voorhanden.  Er werd evenwel 

verwezen naar het klooster nabij de kerk als optie voor de toekomst.  Inmiddels is het klooster leeg komen 

te staan en zelfs verkocht (2013).  De nieuwe eigenaar voorziet een project met assistentiewoningen en 

gemeenschappelijke ruimtes.  De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is lopende. 

Vraag 

1. Heeft het stadsbestuur onderzocht of het klooster onderdak kan bieden aan een 

ontmoetingscentrum voor Edelare? 

2. Werd met de nieuwe eigenaar onderhandeld over het voorzien van ruimtes die ook dienstig zijn 

voor het verenigingsleven van Edelare?   

3. Welke alternatieve pistes voorziet het stadsbestuur mocht blijken dat het klooster geen optie is? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 
 

3.2 Vraag 2: Borden bebouwde kom. 

Vanaf 1 juni 2015 zijn de oude aanwijsborden voor “bebouwde kom” niet meer geldig (witte borden met 

zwarte rand en naam van de (deel)gemeente). Concreet wil dit zeggen dat indien na 1 juni een voertuig 

deze borden passeert deze zich officieel niet meer in de bebouwde kom bevindt (Art 85.2 wegcode).  Om 

problemen en (zelfs gerechtelijke) discussies te vermijden dienen de oude borden vervangen te zijn door 

de nieuwe borden met het silhouet van een bebouwde kom. 

Vraag 

1. Hoeveel borden moeten er nog vervangen worden in Oudenaarde?  

2. Zullen alle borden tijdig vervangen zijn? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

4. Raadslid Elisabeth Meuleman. 

4.1 Voorstel 1: Dierenwelzijn: ponycaroussel. 

Op de paasfoor dit jaar stond opnieuw een ponycaroussel. In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 

verscheen een Koninklijk besluit van 1 maart 2013 betreffende het welzijn van paarden en pony's op 

kermissen. Dit besluit is van toepassing op paarden en pony's die bestemd zijn om te worden bereden 



105 

 

 

door het publiek op kermissen en vergelijkbare evenementen, met uitzondering van maneges. Het somt 

een aantal bepalingen op in verband met de verzorging van de dieren en ook met de werkomstandigheden. 

Het is twijfelachtig of de omstandigheden waarin de pony’s op de paasfoor werden gehouden voldeden 

aan de bepalingen in het KB. Zo hadden de dieren volgens ons geen uitloop en werden ze gehouden (en 

sliepen ze) volgens ons in een wagen met oud stalhooi en vol uitwerpselen. Dit was een doorn in het oog 

van vele kermisgangers. Sowieso zijn kermisattraties waarbij dieren uren aan een stuk in rondjes moeten 

stappen niet meer van deze tijd. In steden zoals Antwerpen en Gent zijn dergelijke ponycaroussels al 

verboden.  

Voorstel : De stad Oudenaarde verbiedt kermisattracties met dieren op haar grondgebied. Deze bepaling 

wordt opgenomen in het reglement over kermisactiviteiten op de openbare kermissen te Oudenaarde. 

Het voorstel wordt beantwoord door de schepenen Peter Dossche en John Adam en zal opgenomen 

worden in het dierenbeleidsplan. 

 

5. Raadslid Steven Bettens. 

5.1 Vraag 1: Verkeersleefbaarheid Kattenberg/Zwijndries. 

In het weekend van 18 april laatstleden gebeurde op de Zwijndries in Ename alweer een ongeval. Een 

auto boorde zich letterlijk door de gevel van een woning. Hoewel de maximaal toegelaten snelheid op de 

Zwijndries slechts 50 km per uur is, is duidelijk dat die snelheidsbeperking met voeten wordt getreden. 

Vraag: een verkeersbord dat aangeeft dat je de bebouwde kom van Ename binnen rijdt (komende van de 

Katteberg staat dat bord voor het kruispunt met de Natusdreef) is onvoldoende om gemotoriseerd verkeer 

traag te doen rijden. Welke maatregelen zal het stadsbestuur vragen van het Gewest om de 

verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid hier en elders op de N441 in Ename en Mater te verhogen? 

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de gelijkluidende vraag 6.1 van raadslid Maarten Blondeel en 

wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.2 Vraag 2: Leegstandregister. 

Tijdens de gemeenteraad  van 16 december 2013 werd de ‘Belasting op leegstand van gebouwen, 

woningen, kamers en overige woongelegenheden’ goedgekeurd. Het college van burgemeester en 

schepenen keurde een lijst 'Leegstand en verwaarlozing' goed in zitting van 3 november 2014. 86 

woningen uit Oudenaarde centrum, Leupegem en Melden komen terecht op deze goedgekeurde lijst. 

Vragen: 

- wanneer worden de woningen uit de andere deelgemeenten in het register ingeschreven en de eigenaars 

op de hoogte gebracht? 

- voor 24 woning die in het leegstandsregister werden opgenomen, ontving de stad een beroepschrift. 

Waarom werd de bespreking van deze beroepschriften driemaal uitgesteld waardoor het antwoord van het 

schepencollege aan de eigenaar te laat kwam en de woningen van het register zijn gehaald? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

6. Raadslid Maarten Blondeel. 

6.1 Vraag 1: Verkeersveiligheid op de Kattenberg-Zwijndries. 

 

Toelichting :  

Andermaal deed zich aan de Zwijndries een zwaar verkeersongeval voor met een voertuig dat aan 

ongepaste snelheid de Kattenberg afdaalde. 

Vraag :  

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot te nemen maatregelen die de verkeersveiligheid op 

de Kattenberg - Zwijndries moeten verhogen? 

- Plant de Stad bijkomende initiatieven inzake verkeersveiligheid aldaar? 
 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 5.1 van raadslid Steven Bettens. 
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7. Raadslid Hilde De Smet. 

7.1 Vraag 1: Problemen met blauwe PMD-zakken. 

Reeds vorig jaar stond in de media te lezen dat verschillende steden en gemeenten vragende partij waren 

om het systeem mbt de PMD  te hervormen tot een universeel systeem waarbij alle plastic zou toegestaan 

worden in de PMD-zakken. Dit kon toen blijkbaar niet omwille van technische redenen. 

Zie :  

Het Nieuwsblad van 02/07/2014 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140702_01164758http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140702_011

64758 

De Standaard  van 03/07/2014 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140702_01164760http://www.standaard.be/cnt/dmf20140702_011647

60 

Het Laatste Nieuws van 02/07/2014 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-hasselt/gemeenten-willen-af-van-

te-ingewikkelde-pmd-zak-a1933786/http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-hasselt/gemeenten-willen-af-

van-te-ingewikkelde-pmd-zak-a1933786/ 

Hoewel onze stad en uiteraard ook IVLA en fostplus hun best doen om te voorkomen dat mensen 

verkeerd gaan sorteren door middel van info in de afvalkalender, op de website en zelfs op de zakken 

blijven beduidend veel blauwe  zakken liggen na de ophalingsronde en dit omwille van de verkeerde 

inhoud. Uit cijfermateriaal van Fostplus blijkt dat  de inhoud van 15% van de zakken niet volledig correct 

gesorteerd zijn. 

Na het opkleven van een sticker waaruit blijkt dat er in de PMD-zak iets zit dat er niet in thuis hoort, 

blijven deze meestal op het voetpad of op een verzamelplek nabij een appartement liggen wat grote 

frustraties bij andere bewoners teweeg brengt + de zakken waaien wel eens op de openbare weg,  wat dan 

weer een meerkost/extra werk oplevert voor onze mensen die dagdagelijks in de weer zijn om onze stad 

proper te houden.  

Dergelijke zaken komen blijkbaar veel frequenter voor aan appartementen dan aan individuele woningen 

daar de identificatie van de “dader”  bij het één al moeilijker is dan bij het ander. 

Vragen: 

a) Wat is de meerkost voor de stad voor de opruiming van deze fout gesorteerde PMD-zakken ?  

b) Is de mogelijkheid reeds bekeken  om een sticker of geheugensteunkaartje aan de bewoners van 

Oudenaarde te bezorgen die ze dan thuis kunnen ophangen (eventueel jaarlijks of 2 jaarlijks bij de 

afvalkalender) ? 

c) Aangezien het grootste probleem  zich regelmatig voordoet op dezelfde gekende plaatsten, zou het niet 

beter zijn om in die  woongebieden een meer persoonlijk gerichte sensibiliseringsactie op touw te zetten ? 

d) Heeft het probleem soms ook te maken met het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal ?  Zo 

ja, moeten we onze campagnes dan niet nog meer focussen op afbeelding? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 20u58. 

 

Goedgekeurd in zitting van 1 juni 2015. 

 

De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE M. DE MEULEMEESTER 
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