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STAD OUDENAARDE 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 19 DECEMBER 2016 OM 19 U 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; 

Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, 

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

Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters, Bruno Van Waeyenberghe, 

Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer vanaf agendapunt 3, 

Maarten Blondeel, Dagmar Beernaert: raadsleden; 

Luc Vanquickenborne: secretaris 

Verontschuldigd: John Adam: schepen; 

Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen voor de agendapunten 1 tot en 

met 13; 

Mathieu De Cock: raadslid 

Afwezig: Peter Dossche: schepen afwezig voor agendapunt 29; 

Brigitte Coppitters: raadslid afwezig voor de agendapunten 1 tot en met 6. 

 

OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

1.  Ontslag raadslid Tim Vanderhaeghen. 

Raadslid Maarten Blondeel vervoegt de zitting om 19u05. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de brief dd. 29 november 2016 van de Heer Tim Vanderhaeghen waarbij hij ontslag neemt als 

gemeenteraadslid; 

Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld; 

Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De raad neemt eenparig kennis van het ontslag van gemeenteraadslid Tim Vanderhaeghen. 

Burgemeester Marnic De Meulemeester stelt voor de bijkomende agendapunten i.v.m. de opvolging van 

ontslagnemend raadslid Tim Vanderhaeghen onmiddellijk na de kennisname van het ontslag te 

behandelen. Niemand heeft daar bezwaar tegen.  

 

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid ter vervanging van 

ontslagnemend raadslid Tim Vanderhaeghen. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het ontslag van raadslid Tim Vanderhaeghen; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de brief dd. 5 december 2016 waarbij Charlot Reynaert verzaakt aan haar mandaat als opvolgend 

raadslid van Tim Vanderhaeghen; 

Gelet op de brief dd. 5 december 2016 waarbij Marc De Jonghe verzaakt aan zijn mandaat als opvolgend 

raadslid van Tim Vanderhaeghen; 

Gelet op de brief dd. 5 december 2016 waarbij Saskia T’Hooft verzaakt aan haar mandaat als opvolgend 

raadslid van Tim Vanderhaeghen; 

Gelet op de brief dd. 5 december 2016 van de heer Folke D’Haeyer, waarbij hij bevestigt het mandaat als 

opvolgend gemeenteraadslid op te nemen; 

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

geloofsbrieven van de verkozen raadsleden moet goedkeuren; 
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Overwegende dat de heer Folke D’Haeyer, geboren te Oudenaarde op 8 januari 1988 en wonende te 

Oudenaarde, Volkegemberg 23 zijn mandaat als gemeenteraadslid wenst uit te oefenen op de lijst Groen 

ter vervanging van ontslagnemend raadslid Tim Vanderhaeghen; 

Gelet op de schriftelijke bewijsstukken, waaruit blijkt dat de heer Folke D’Haeyer sedert de verkiezingen 

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

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

sluiting bevindt; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De geloofsbrieven van de Heer Folke D’Haeyer, als opvolger op de lijst nr. 6 (Groen), 

worden goedgekeurd. Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur. 

 

3.  Aanstelling van de heer Folke D'Haeyer tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Tim 

Vanderhaeghen, ontslagnemend raadslid en eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

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

werden goedgekeurd de decretale eed kunnen afleggen; 

Gelet op de beslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte nam van het ontslag van de Heer Tim 

Vanderhaeghen, gemeenteraadslid; 

Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; 

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

Folke D’Haeyer, plaatsvervanger; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De Heer Folke D’Haeyer wordt onmiddellijk ter zitting geroepen en legt in de openbare 

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

mijn mandaat trouw na te komen”. 

Derhalve wordt hij als gemeenteraadslid geïnstalleerd om het mandaat van de Heer Tim Vanderhaeghen, 

ontslagnemend raadslid, waar te nemen. 

Hij zal op de voorranglijst de laatste plaats innemen. 

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

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

 

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

overeenkomstig art. 90 § 2 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in zitting van heden in de vervanging van de Heer Tim Vanderhaeghen werd voorzien 

door de aanstelling en de beëdiging van de Heer Folke D’Haeyer; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

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

vastgesteld als volgt: 

Naam Lijst Anciënniteitsdatum 

Simoens Peter Open VLD 01.01.1989 

Hove Guy Open VLD 20.03.1989 

De Meulemeester Marnic Open VLD 01.01.1995 

Eeckhaut Richard CD&V 01.01.1995 

Adam John Open VLD 01.01.2001 

Dossche Peter Open VLD 01.01.2001 

Merchie Wim CD&V 01.01.1989 / 16.08.2000 

Portois Carine Open VLD 02.01.2007 

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 
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Coppitters Brigitte CD&V 26.03.2012 /31.12.2012 / 28.01.2013 

Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013 

Botteldoorn Günther Open VLD 02.01.2013 

Mas Mathieu CD&V 02.01.2013 

Blondeel Maarten SP.a 02.01.2013 

Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013 

Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013 

Van Waeyenberghe Bruno Onafhankelijk 02.01.2013 

Bettens Steven Groen 02.01.2013 

Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013 

De Smet Hilde Onafhankelijk 02.01.2013 

Bostyn Els CD&V 30.09.2013 

Vansteenbrugge Marleen Open VLD 31.03.2014 

Van Den Heede Jeanique CD&V 30.06.2014 

Beernaert Dagmar SP.a 26.10.2015 

D’Haeyer Folke Groen  19.12.2016 

 

5.  Raadscommissies. Aanpassing samenstelling wegens vervanging van ontslagnemend raadslid 

Tim Vanderhaeghen. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de heer Folke D’Haeyer werd aangesteld als 

gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Tim Vanderhaeghen, ontslaggever; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 januari 2013 en 25 februari 2013 waarbij de 

raadscommissies werden samengesteld; 

Gelet op de brief van de Groen-fractie dd. 5 december 2016 waarbij naar aanleiding van het ontslag van 

de heer Tim Vanderhaeghen de volgende herschikkingen in de samenstelling van de raadscommissies 

worden voorgesteld: 

 Commissie van schepen Peter Simoens: Folke D’Haeyer 

 Commissie van schepen Guy Hove: Folke D’Haeyer 

 Commissie van OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer: Elisabeth Meuleman 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de commissie van schepen Peter Simoens (sport, recreatie en IVA Grondbeleid) wordt de 

Heer Folke D’Haeyer aangesteld als lid in vervanging van de Heer Tim Vanderhaeghen, ontslaggever. 

Artikel 2: In de commissie van schepen Guy Hove (openbare werken en cultuur) wordt de Heer Folke 

D’Haeyer aangesteld als lid in vervanging van de Heer Steven Bettens. 

Artikel 3: In de commissie van OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer (sociaal beleid, 

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

mevrouw Elisabeth Meuleman aangesteld als lid in vervanging van de heer Tim Vanderhaeghen, 

ontslaggever. 

Artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken administratieve 

stadsdiensten. 

 

6.  Rapportering prioritaire doelstellingen. Kennisname. 

De raad neemt eenparig kennis. 

 

TOERISME 

7.  Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2017 

Raadslid Brigitte Coppitters vervoegt de zitting om 19u09. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

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

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor 

Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 
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Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 

Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de 

gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de 

omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe 

gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 

opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve 

sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen 

voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 

houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegende dat op zondag 2 april 2017 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en 

“Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 

meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden 

georganiseerd; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel 

toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de 

reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op 

dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de 

nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de 

bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de 

toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg 

en de bestuurlijke overheid; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de 

dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: Keurt onderstaande politieverordening t.g.v. de Ronde van Vlaanderen 2017 goed: 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 

Artikel 1 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 

doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor 

Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op 

zondag 2 april 2017 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar 

de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 2 februari 2017 bij 

de burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 



210 

 

 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar 

hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon 

die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze 

publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 

5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld. 

6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadarafsluitingen, stewards, ….). 

7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.Artikel 2 

Ten laatste op 11 maart 2017 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de 

vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. In de vergunning wordt duidelijk gesteld 

onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 

vergunning werd verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de 

commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Artikel 3 

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning 

werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief 

ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 

Artikel 4 

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 

doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor 

Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, 

hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging 

wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 2 februari 

2017 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de 

gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

Artikel 5 

De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de 

organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te 

maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren 

sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz … 

Artikel 6 

De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 

voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor 

de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   

III. Veiligheidszones 

Artikel 7 

De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op 

bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten 

einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 

noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van 

risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I 

en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 

Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient 

eveneens ten laatste op 2 februari 2017 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit 

plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie 

van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de 

organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak 



211 

 

 

met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele 

veiligheidszone. 

Artikel 8 

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen 

van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

IV. Algemene bepalingen 

Artikel 9 : Normatief kader 

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester 

de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen (bijlage): 

 Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Gemeenteraad dd.29/06/2015; 

 Politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen. Gemeenteraad dd. 26/10/2009 

 Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijke aard. 

Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, 

aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 

fotovoltaïsche zonne-energiesysteem. Gemeenteraad 26/03/2012; 

 Advies FOD Volksgezondheid (tool prima plan) 

 Politieverordening betreffende het uitbaten van verbruikersterrassen op het openbaar domein. 

Gemeenteraad dd. 04/06/2012; 

 De regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen 

zoals opgenomen in de VLAREM wetgeving en van kracht is vanaf 1/01/2013. 

Artikel 10 : Sancties 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een 

administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van 

artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de 

aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige 

maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 

De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan 

worden opgezocht.  

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare 

orde een randactiviteit verbieden.  

Artikel 11 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

 

IVA GRONDBELEID 

8.  Opheffen van het Gemeentelijk Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid Grondbeleid. Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 houdende oprichting van het 

gemeentelijk Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) Grondbeleid; dat 

voor de IVA Grondbeleid een afzonderlijke budgettaire entiteit werd ingesteld, met een afzonderlijk 

budget en jaarrekening; 

Overwegende dat de huidige opsplitsing een administratieve overlast voor gevolg heeft: naast alle 

afzonderlijke documenten in het kader van budget, meerjarenplan, jaarrekening, e.d. die telkens moeten 

worden opgemaakt, dient eveneens geconsolideerde documenten te worden opgemaakt wat het geheel 

onoverzichtelijk maakt en ook geen meerwaarde biedt; 

Overwegende dat uit de meerjarenplanaanpassing blijkt dat er geen beschikbare gelden meer zullen zijn 

in 2019; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen is om vanaf 01 januari 2017 IVA Grondbeleid op te heffen en 

om binnen de stadsboekhouding een afzonderlijk beleidsitem te creëren voor Grondbeleid zodat verdere 

geïndividualiseerde opvolging mogelijk is, zonder dat dit voor bijkomende administratieve overlast zorgt; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43; 
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Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 221 tot en met 224, houdende de gemeentelijke 

intern verzelfstandigde agentschappen; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Het gemeentelijk Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA) 

Grondbeleid wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2017. 

Artikel 2. De boekhouding van IVA Grondbeleid wordt geïntegreerd in de boekhouding van de stad. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 4. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de toezichthoudende overheid. 

 

BESTUUR CULTUUR 

9.  Aankoop kunstwerk 'Titus' van Johan Tahon 

De Gemeenteraad 

Gelet op de organisatie van het Kunstparcours Scaldis – zomer 2016, met als één van de elementen het 

plaatsen van het kunstwerk “Titus” van Johan Tahon op de Louise-Mariekaai; 

Gelet op de beschrijving van het kunstwerk “Titus” (Johan Tahon) 2010 – 2016; sculptuur op sokkel, 

polyester 240 x 295 x 95 cm; sokkel in cortenstaal 60 x 275 x 100cm ; (foto) 

Gelet op de grote positieve respons via de sociale media op de aanwezigheid van dit kunstwerk, met de 

haast unanieme wens om het daar te behouden, na afloop van het Kunstparcours; 

Gelet op de reeds gerealiseerde en nog te realiseren projecten van stadsvernieuwing binnen het gegeven 

Scheldeboorden-Scheldekop; 

Gelet op de bijkomende artistieke opwaardering van de Louise-Mariekaai en de Scheldeboord door het 

behouden van een kunstwerk, een actie die gedragen wordt door veel bewoners; 

Gelet op het prijsvoorstel van kunstenaar Johan Tahon - Octagon Station bvba, Heufkensstraat 68, 9630 

Sint-Denijs-Boekel, Zwalm houdende de vraagprijs van 45.500 EUR + 6 % BTW 

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

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, 

houdende de gunning aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener om technische of 

artistieke redenen; 

Gelet op het Visum van de financieel beheerder van 01/12/16 met nr 2016/12 - 80 

Overwegende dat het budget voor deze aankoop voorzien werd op de jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 

0700-00 / 2751000 “aankoop kunstwerken” in het budget van 2016; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De Gemeenteraad keurt de aankoop van het kunstwerk “ Titus” van Johan Tahon, met als 

locatie de Louise-Mariekaai, goed. 

Artikel 2. De uitgave voor deze aankoop voor een bedrag van 45.500 EUR + 6% BTW is voorzien op de  

jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00 / 2751000 “aankoop kunstwerken” in het budget van 2016. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP 

10.  Aanstellen studiebureau voor herinrichten van het Onze Lieve Vrouwehospitaal - bestek nr. 

D23742016.  

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het voormalige Onze Lieve Vrouwehospitaal en de aanpalende kapel opportuniteiten 

biedt om in te richten als culturele evenementenruimte; 

Overwegende dat in overleg met het OCMW een gebouwenanalyse en haalbaarheidsstudie werd 

opgemaakt door het studiebureau Arch & Teco Group uit Gent; 

Overwegende dat een studiebureau dient aangesteld voor de opmaak van één globaal ontwerp bestaande 

uit verschillende faseringen; 

Overwegende dat de eerste fase volgende delen omvat: kapel als culturele evenementenruimte, 

inkompartij met pandgang, naastliggende ruimtes zijde kapel met sanitair en kitchenette, twee ruimtes die 

aansluiten op de kapel; dat de tweede fase bestaat uit het museale gedeelte op het gelijkvloers, de 1ste 

verdieping en de zolderruimtes; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau voor restauratie en 

herbestemming Onze Lieve Vrouwehospitaal” een bestek met nr. D23742016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 256.000 EUR (exclusief BTW) of 

309.760 EUR (inclusief BTW); 



213 

 

 

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

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

GBB-I-BIA 0720-00 2140007; 

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 25; 

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. D23742016 en de raming voor de opdracht 

“Aanstellen studiebureau voor restauratie en herbestemming Onze Lieve Vrouwehospitaal”. De 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 256.000 EUR (exclusief BTW) of 

309.760 EUR (inclusief BTW). 

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

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

BIA 0720-00 2140007. 

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. 

 

11.  Huis de Lalaing -- herbestemming. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 

en Vlaamse Erfgoedkluis.   

De gemeenteraad, 

Overwegende dat Huis De Lalaing is opgenomen als beschermd monument namelijk 1) het herenhuis de 

Lalaing bij Ministerieel Besluit van 24 augustus 1956  en 2) het herenhuis de Lalaing vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed, besluit van 28 november 2014; 

Overwegende dat vóór de opstart van het eigenlijke restauratiedossier van Huis De Lalaing, op vraag van 

Onroerend Erfgoed, enkele vooronderzoeken worden uitgevoerd die betrekking hebben op de historische 

studie, stabiliteit, metselwerken, materiaalanalyses en stratigrafieën; 

Overwegende dat Huis De Lalaing, momenteel in gebruik als restauratie-werkplaats, weefwerkplaats en 

educatieve ruimte; 

Overwegende dat voor het voeren van een marktprocedure en het ondersteunen van de aan te trekken 

kandidaat, met het oog op de valorisatie van de site, beroep kan gedaan worden op de Vlaamse 

Erfgoedkluis; dat deze ervaring hebben inzake herwaardering van monumenten; 

Overwegende dat dit derhalve kan leiden tot een optimale en verantwoorde herwaardering en activering 

van het gebouw als onroerend erfgoed door het aantrekken van een uitbater waarmee vervolgens een 

erfpachtovereenkomst kan afgesloten worden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde en de Vlaamse Erfgoedkluis met 

betrekking tot de herbestemming van Huis De Lalaing; 

Overwegende dat de kosten geraamd worden op 26.600 EUR (exclusief BTW) en dat de uitgave voor 

deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode GBB-BIA 0720-00 6131003; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde 

en de Vlaamse Erfgoedkluis met betrekking tot de herbesteming van Huis De Lalaing. 

Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 

GBB-BIA 0720-00 6131003. 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 
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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% voortvloe 

 

12.  Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - 1e dienstjaar 2017- bestek nr. 

W23782016. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks buitengewoon onderhoud uit te voeren aan diverse 

onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de stad; 

 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen 

– 1e dienstjaar 2017” een bestek met nr. W23782016 werd opgesteld door ing. Karolien Gabriel; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 107.545,00 EUR excl. 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 2017, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0319-00/2260007; 

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. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23782016 en de raming voor de opdracht 

“Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen – 1e dienstjaar 2017”, opgesteld door ing. 

Karolien Gabriel.  De raming bedraagt 107.545,00 EUR excl. btw. 

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

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0319-00/2260007. 

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. 

 

13.  Weg- en rioleringswerken te Mullem. project O212103. Goedkeuren van het ontwerp.  

De gemeenteraad, 

Gelet op de collegebeslissing dd° 23 december 2011 houdende toewijs voor de opmaak van een 

ontwerpstudie voor “ weg- en rioleringswerken Mullem (Rooigem–Vaddenhoek-Mullemdorp-Herlegem 

(deels)–Westerring (deels)” aan  studiebureau NV Antea , Eugene Bekaertlaan 61 te 8790 Waregem; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 05 november 2012 houdende goedkeuring van het door 

studiebureau NV Antea opgemaakte voorontwerp en de raming ten bedrage van 2.823.692,00 EUR excl. 

BTW waarvan 1.655.177,00 EUR  excl. BTW subsidieerbaar ;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 29 april 2013 houdende goedkeuring van het door 

studiebureau NV Antea opgemaakte voorontwerp en de raming ten bedrage van 2.366.717,00 EUR excl. 

BTW waarvan 1.433.866,00 EUR  excl. BTW subsidieerbaar;  

Gelet op het door studiebureau NV Antea opgemaakte ontwerp; 

Gelet op de plans; 

Gelet op de raming ten bedrage van in zijn totaliteit 2.532.495,30 EUR excl. btw waarvan 1.546.186,00 

EUR excl. btw subsidieerbaar ( 100 %) ,  

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister  van Leefmilieu, Natuur en Cultuur dd° 07 maart 2014 

houdende toekennen  van een gewestbijdrage  van 1.438.982,93 EUR in het kader van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 01 februari  2012 met betrekking tot de aanleg van openbare rioleringen; 
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Overwegende dat de kredieten  voor deze opdracht  worden voorzien is in  het investeringsbudget van  

2018 op jaarbudgetrekening  AC-29.1.1.  0310-00/2280007 ( rioleringswerken - btw recupereerbaar)  en 

AC-29.1.1. 0200-00/2240007 ( wegeniswerken – btw niet recupereerbaar); 

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. Het  definitief ontwerp  voor de opdracht “ Weg- en rioleringswerken te Mullem -  project 

O212103 “ opgemaakt door NV ANTEA GROUP BELGIUM NV wordt goedgekeurd.  

Artikel 2. De raming van in zijn totaliteit 2.532.495,30 EUR excl. btw  waarvan 1.546.186,00 EUR excl. 

btw subsidieerbaar (100 %) wordt goedgekeurd, 

Artikel 3. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 4. De kredieten voor deze opdracht worden voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 

jaarbudgetrekening  0310-00/2280007 ( rioleringswerken - btw recupereerbaar)  en 0200-00/2240007 ( 

wegeniswerken – btw niet recupereerbaar). 

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

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

% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.  

Artikel 6. Deze beslissing en de bijhorende stukken worden overgemaakt aan de Vlaamse 

milieumaatschappij ( VMM) en de provincie  Oost-Vlaanderen. 

 

14.  Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 6: speciale sporttechnische 

uitrusting - bestek nr. W23692016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer vervoegt de zitting. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  

Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting” een bestek met nr. W23692016 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 296.434,96 EUR excl. btw of 

358.686,30 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 2017, op 

budgetcode 0740-03 2210007 (actie GBB-I-SPOR); 

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: met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W23692016 en de raming voor de opdracht 

“Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting”. De 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 296.434,96 EUR excl. btw of 

358.686,30 EUR incl. 21% btw. 
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

0740-03 2210007 (actie GBB-I-SPOR). 

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. 

Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + Hilde De Smet 

(onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten 

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

 

15.  Fietsonderdoorgang N8 te Leupegem. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de 

stad en het Vlaamse Gewest. 

De gemeenteraad, 

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

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

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

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

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

manier uit te voeren; 

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

voorzien gezien het gebrek aan de nodige ruimte; 

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

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

de beste optie is; 

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

via de Ronseweg; 

Overwegende dat de Gemeenteraad van de stad een wijziging van het BFF goedgekeurde d.d. 27 juni 

2016 zodat het toekomstig tracé voorzien is via de Ronseweg; dat ook de provinciale Deputatie een 

wijziging van het BFF goedgekeurde d.d. 28 juli; 

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

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

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

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

Overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te 

worden samengevoegd; 

Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten tussen de stad en het 

Vlaamse Gewest; 

Overwegende dat de stad wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van 

de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 

2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat beide partijen in staan voor de opdracht voor de studie en de goedkeuring van het 

ontwerp voor het deel van de opdracht dat ze financieel ten laste nemen en dat de kosten voor elke partij 

50/50 worden verdeeld; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten tussen de stad en 

het Vlaamse Gewest; 

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

budgetcode GBB-I-BIA 0200-00 2140007; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Besluit: eenparig 
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Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten, tussen de stad 

en het Vlaamse Gewest, met betrekking tot de fietsenonderdoorgang N8 te Leupegem, wordt 

goedgekeurd. 

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

onderhavig besluit. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

GBB-I-BIA 0200-00 2140007 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO 

16.  Gewijzigde straatnaam project Scheldekop deel Arrasstraat. 

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; 

Gelet op de nota van 21 november 2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen (bijlage 1); 

Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd heeft om ook de naam “Castel Madama” te gebruiken als 

straatnaam. Er wordt voorgesteld om het deel Arrasstraat (oranje lijn) te wijzigen naar “Castel 

Madamastraat” (paarse lijn) (bijlage 1); 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Het deel (oranje lijn bijlage 1) “Arrasstraat” te wijzigen naar “Castel Madamastraat” (paarse 

lijn) (bijlage 1). 

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. 

 

17.  Nieuwe straatnaam verkaveling SMH - Boterbloemstraat nr V/00755/4. 

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 ter hoogte van de Boterbloemstraat een nieuwe verkaveling met wegenis is 

goedgekeurd voor 32 loten, op naam van SHM Vlaamse Ardennen (V/00755/4). De verkaveling is 

gelegen ter hoogte van Boterbloemstraat, Graaf Van Landaststraat (zie plan bijlage 1); 

Gelet op het advies van 19 juli 2016 van het archief (bijlage 2); 

Gelet op het advies van 26 oktober 2016 van de cultuurraad (bijlage 3); 

Gelet op de nota van 21 november 2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen, waarbij 

akkoord wordt gegaan met de “Brandnetelstraat” als straatnaam voor de verkaveling op naam van SHM 

Vlaamse Ardennen (V/0075/4) (bijlage 4); 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. “Brandnetelstraat” als nieuwe straatnaam toe te kennen voor de verkaveling op naam van SHM 

Vlaamse Ardennen (V/00755/4). 

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. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN 

18.  Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Aandeel stad in de 

exploitatietoelage van het budget 2017 

De Gemeenteraad,  

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

werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten, inzonderheid artikel 17 tot en met artikel 21; 

Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van het Kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering dd. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van 

de eredienst; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 27 oktober 2016 houdende 

akteneming van het budget 2017 van o.a. de kerkfabriek van Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 

Overwegende dat in het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) een 

exploitatietoelage ingeschreven werd ten bedrage van 13.951,43 euro en een investeringstoelage van 

16.000,00 euro en deze bedragen binnen de grenzen blijven van deze opgenomen in het meerjarenplan 

2014-2019; 

Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 

kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike): 

Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 

aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek; 

Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde in de exploitatietoelage vastgesteld wordt op 

13.951,43 euro x 17,65 % of 2.462,43 euro; 

Overwegende dat het aandeel van de stad Oudenaarde in de investeringstoelage vastgesteld wordt op 

16.000,00 euro x 17,65 % of 2.824,00 euro; 

Overwegende dat het nodige krediet zal worden opgenomen in budget 2017 van de stad Oudenaarde 

onder jaarbudgetrekening 0790/00-6494000;  

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Het aandeel van de stad Oudenaarde in het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) wordt vastgesteld op : 

- Exploitatietoelage : 2.462,43 euro 

- Investeringstoelage : 2.824,00 euro. 

Artikel 2. Voornoemd stadsaandeel in de exploitatietoelage ten bedrage van 2.462,43 euro wordt 

opgenomen in budget 2017 van de stad Oudenaarde onder jaarbudgetrekening 0790/00-6494000.  

Artikel 3. Het aandeel van de stad in de investeringstoelage ten bedrage van 2.824,00 euro wordt 

opgenomen in het budget van de stad na overmaking van de afrekening door het gemeentebestuur van 

Wortegem-Petegem. 

Artikel 4. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de financieel beheerder van de stad Oudenaarde. 

 

19.  Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budgetwijziging nr. 1, 

boekjaar 2016 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

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

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Wortegem-Petegem dd. 27 oktober 2016 houdende 

akteneming van de budgetwijziging nr. 1 – boekjaar 2016 van o.a. de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike); 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 25 januari 2016 waarbij nota werd genomen dat de 

exploitatietoelage in het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) 0,00 

euro bedroeg en geen invloed had op het budget 2016 van de stad; 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) in de budgetwijziging nr. 1, 

boekjaar 2016 een exploitatietoelage opneemt van 3.024,53 euro en dit bedrag binnen de grenzen blijft 

van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) een investeringstoelage 

voorziet voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie van de kerk voor een bedrag van 25.000,00 

euro (doorverschuiving van 2015 naar 2016); 

Overwegende dat een aantal inwoners van de stad Oudenaarde parochiaal aangesloten zijn bij de 

kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 
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Overwegende dat het aandeel van 17,65 % van de stad Oudenaarde verhoudingsgewijze berekend werd 

aan de hand van het aantal inwoners van de stad parochiaal aangesloten bij de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) en het aantal parochianen van voornoemde kerkfabriek; 

Overwegende dat het stadsaandeel in de exploitatietoelage van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-

Petegem (Ooike) 533,83 euro bedraagt; 

Overwegende dat het stadsaandeel in de investeringen van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-

Petegem (Ooike) 4.412,50 euro bedraagt; 

Overwegende dat de nodige kredieten reeds voorzien waren in het budget 2016 van de stad Oudenaarde 

respectievelijk onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000 en 0790-00/6640000 ; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Het aandeel van de stad Oudenaarde in de exploitatietoelage 2016 van de kerkfabriek Sint-

Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) wordt vastgesteld op 533,83 euro.  

Het stadsaandeel is reeds opgenomen in het budget 2016 onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000.  

Artikel 2. Het aandeel van de stad in de investeringstoelage 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike) heeft geen invloed op het budget 2016 van de stad aangezien het 

stadsaandeel reeds werd uitbetaald aan het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem.  

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

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de ontvanger van de stad Oudenaarde.  

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ 

20.  Politiezone Vlaamse Ardennen. Budget 2017. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone, gewijzigd door 

het koninklijk besluit van 5 augustus 2006; 

Gelet op de omzendbrief BA 2013/4 d.d. 22 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken 

betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische meerjarenplanning (2014-2019) en 

budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus, meerbepaald rubriek 4.3.2.; 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 d.d. 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 

2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op het schrijven van de Politiezone Vlaamse Ardennen d.d. 18 november waarin de gemeentelijke 

werkings- en investeringstoelagen voor 2017 meegedeeld werden, zoals opgenomen in het ontwerp van 

de Politiebegroting 2017; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 28 november 2016 waarbij de gemeentelijke werkings- en 

investeringstoelagen voor 2017 aan de Politiezone Vlaamse Ardennen, zoals vastgelegd in het 

Politiecollege van 18 november 2016, goedgekeurd werden; 

Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2017 van de politiezone 

Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 66,40 % en voor 2017 geraamd 

wordt op 3.641.448,06 EUR als werkingstoelage en 286.250,40 EUR als investeringstoelage; 

Gelet op de politieraad d.d. 14 december 2016 waarbij de politiebegroting 2017 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat in het budget 2017 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/ 0400-00/6494000 

een krediet zal opgenomen worden van 3.641.448,06 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de 

politiezone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat in het budget 2017 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0400-00/6640000 

een krediet zal opgenomen worden van 286.250,40 EUR als bijdrage in de investeringen van de 

politiezone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op art. 42,43 en 248 t.e.m. 263 van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 

2017, zijnde een werkingstoelage van 3.641.448,06 EUR en een investeringstoelage van 286.250,40 

EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
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 De Gouverneur, Federale Directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1, 9000 Gent. 

 De korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersstraat 1, 9700 Oudenaarde 

 De financieel beheerder van de stad Oudenaarde 

 

21.  Brandweerzone Vlaamse Ardennen.  Overdracht roerende en onroerende goederen. 

Goedkeuring. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 67 en 68; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in 

artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. - B.S. 02/04/2014 - Update 

05/2014; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 

februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid. - Update 02/09/2014; 

Gelet op artikel 11 van het KB houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 

hulpverleningszone van 19 april 2014; 

Gelet op het KB van 23/08/2014 houdende vaststelling van de inventaris en schattingsregels van de 

roerende en onroerende goederen; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 28 oktober 2016 inzake de overdracht van roerende en 

onroerende goederen aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen waarbij akkoord gegaan wordt met de 

voorgestelde regeling; 

Gelet op de beslissing van de Zoneraad d.d. 28 oktober 2016 inzake de overdracht van roerende en 

onroerende goederen aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat er in het kader van de overdracht van de onroerende goederen, met name de 

brandweerkazerne van Oudenaarde, een regeling uitgewerkt werd waarbij de Brandweerzone gedurende 

20 jaar een jaarlijkse huur ten bedrage van 117.327,44 euro betaalt aan stad Oudenaarde vanaf 1 januari 

2015, ter compensatie van de nog lopende leningslast m.b.t. de brandweerkazerne; 

Overwegende dat er in het kader van de overdracht van de roerende goederen een compensatieregeling 

uitgewerkt werd over 5 jaar, waarbij stad Oudenaarde gedurende 5 jaar een jaarlijkse bijkomende 

investeringstoelage ten bedrage van 20.581,16 euro zal uitbetalen aan de Brandweerzone, met ingang van 

2017. Door het volgen van het overdrachtssysteem uit het KB worden voertuigen van Oudenaarde en 

Zottegem afgeschreven over een termijn van 15 jaar, de overige posten over 20 jaar. Dit zorgt voor 

belangrijke verschillen in de benadering; 

Overwegende dat deze ontvangsten en uitgaven in meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 van de stad 

opgenomen zijn; 

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet; 

Besluit: eenparig 

Artikel 1. De regeling inzake de overdracht van de onroerende goederen, met name de brandweerkazerne 

van Oudenaarde, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. De compensatieregeling inzake de overdracht van roerende goederen door de gemeenten van de 

Brandweerzone, wordt goedgekeurd. 

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

 De Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

 De zonechef van de brandweerzone Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 

Oudenaarde 

 De financieel beheerder van de stad Oudenaarde 

 

22.  Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Budget 2017. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en latere wijzigingen, meerbepaald 

artikel 67 en 68; 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 d.d. 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 

2014-2019 en de budgetten 2017, meer bepaald 3.2.; 

Gelet op de beslissingen van de Zoneraad d.d. 25 november 2016, waarbij de begroting 2017 van de 

Brandweerzone Vlaamse Ardennen en de verdeelsleutel voor het dienstjaar 2017 werden goedgekeurd; 
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Overwegende dat de tussenkomst van de stad in het netto-tekort van de begroting 2017 van de 

Brandweerzone Vlaamse Ardennen berekend werd op basis van de verdeelsleutel van 18,7676 % en voor 

2017 geraamd wordt op 787.164,03 EUR als werkingstoelage en 215.827,20 EUR als investeringstoelage; 

Overwegende dat er in de begroting 2017 van de Brandweerzone een bijkomende investeringstoelage van 

de stad ten bedrage van 20.581,16 EUR voorzien is als compensatieregeling ten gevolge van de 

overdracht van roerende goederen door de gemeenten van de Brandweerzone; 

Overwegende dat in het budget 2017 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6494000 

een krediet zal opgenomen worden van 787.164,03 EUR als bijdrage in de werkingskosten van de 

brandweerzone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat in het budget 2017 van de stad onder jaarbudgetrekening GBB-FIN/0410-00/6640000 

een totaal krediet zal opgenomen worden van 236.408,36 EUR als bijdrage in de investeringen van de 

brandweerzone Vlaamse Ardennen; 

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. De bijdrage van de stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2017 

van de Brandweerzone en gebaseerd op een verdeelsleutel van 18,7676%, zijnde een werkingstoelage van 

787.164,03 EUR en een investeringstoelage van 215.827,20 EUR, wordt goedgekeurd en toegekend aan 

de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2. Een bijkomende investeringstoelage aan de Brandweerzone ten bedrage van 20.581,16 EUR als 

compensatieregeling ten gevolge van de overdracht van roerende goederen door de gemeenten van de 

Brandweerzone, wordt goedgekeurd. 

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

 De Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

 De zonechef van de brandweerzone Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 

Oudenaarde 

 De financieel beheerder van de stad Oudenaarde 

 

23.  Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 . Goedkeuring. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning 

(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 d.d. 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 

2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, -

velden en -items vastgesteld werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 16 december 2013, waarbij het meerjarenplan 2014-

2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 15 december 2014, waarbij meerjarenplanaanpassing 1 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 14 december 2015, waarbij meerjarenplanaanpassing 2 

2014-2019 goedgekeurd werd; 

Gelet op de beslissing van het Schepencollege d.d. 14 november 2016, waarbij interne kredietaanpassing 

nr. 7/2016 vastgesteld werd; 

Overwegende dat interne kredietaanpassing nr. 7/2016 als referentie gebruikt werd voor de opmaak van 

deze meerjarenplanaanpassing; 

Overwegende dat meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 bestaat uit een strategische nota, een financieel 

doelstellingenplan, een staat van het financieel evenwicht, een motivering van de wijzigingen, een update 

van de financiële risico’s en een overzicht van de financiële schulden; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is; 

Overwegende dat de autofinancieringsmarge positief is in 2019; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 146 §1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten; 

Besluit: met 22 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen 

Artikel 1. Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief: 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

€17.203.598,63 €28.564.036,56 €23.887.616,58 €17.222.147,94 €8.439.326,81 €7.552.442,65 

Artikel 3: De autofinancieringsmarge is jaarlijks positief :  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

€4.231.968,11 €8.645.914,21 €5.700.139,73 €5.193.547,40 €5.154.866,91 €4.503.984,84 

Stemden voor: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) 

Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten 

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

 

24.  Budget 2017. Vaststelling. 

Raadslid Elisabeth Meuleman dient namens de fractie Groen 2 amendementen in: 

Amendement 1: Verhoging van het budget sociale zaken met 30.000,- euro. 

Amendement 2: Onder AP-1.3 Nieuwe participatievormen introduceren: exploitatie-uitgaven + 250.000,- 

euro. 

Namens het schepencollege wordt volgend amendement ingediend: 

BP2017/2017/GBB-I-BIU/0680-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-3/U installaties, machines en 

uitrusting – gemeenschapsgoederen voor de aankoop van een kooimaaier wordt toegevoegd aan de lijst 

van gedelegeerde opdrachten. 

Stemming amendement 1: 

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

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 2: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) 

Stemming amendement 2: 

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

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 24: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

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

Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Stemming amendement schepencollege: 

Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + Hilde De Smet 

(onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten 

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

De Gemeenteraad, 
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Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 d.d. 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 

2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 29 april 2013, waarbij de indeling in beleidsdomeinen, -

velden en -items vastgesteld werd; 

Overwegende dat het budget 2017 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting; 

Gelet op het feit dat de financiële nota het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het 

liquiditeitenbudget omvat; 

Overwegende dat het resultaat van het exploitatiebudget positief is en 6.882.210,84 euro bedraagt; 

Overwegende dat het resultaat van het investeringsbudget negatief is en -12.503.583,55 euro bedraagt; 

Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is en 17.222.147,94 euro bedraagt; 

Overwegende dat het budget 2017 binnen meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 past; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meerbepaald artikel artikel 146 §1; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten; 

Besluit : met 22 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen 

Artikel 1. Het budget 2017, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 17.222.147,94 euro en 

een autofinancieringsmarge van 5.193.547,40 euro, wordt vastgesteld. 

Stemden voor: 22: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille 

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

Richard Eeckhaut, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den 

Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Stemden tegen: 3:Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) 

Onthielden zich: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten 

Blondeel en Dagmar Beernaert) 

 

25.  Goedkeuring jaarrekening 2015 door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Kennisname. 

De gemeenteraad neemt eenparig kennis. 

 

26.  Gemeentelijke saneringsbijdrage 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de 

drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater. 

De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een 

overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband; 

Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de 

saneringsplicht te voldoen; 

Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het 

door hem geproduceerde afvalwater; 

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 14 december 2015 waarbij de retributie op de gemeentelijke 

saneringsbijdrage werd goedgekeurd; 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2016 een nieuwe tariefstructuur van toepassing is die voorziet in de 

invoering van een vast recht per wooneenheid en per watermeter. De grootte hiervan wordt op Vlaams 

niveau vastgelegd en is bindend; 

Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te 

bepalen en er bijgevolg een coëfficiënt dient bepaald te worden bovenop de bovenlokale 

saneringsbijdrage; 

Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 28 november 2016; 

Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende 

regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

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

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2017 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage 

bepaald op : 

- Huishoudelijk : 
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Basistarief : 1,1118 

Comforttarief : 1,1118 

- Niet-huishoudelijk : 1,1118 

Voor de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt de coëfficiënt bepaald op : 

- Huishoudelijk : 

Basistarief : 0,6453 

Comforttarief : 0,6453 

- Niet-huishoudelijk : 0,6453. 

De uiteindelijke gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2017 bepaald worden op 

basis van voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse 

Regering. 

Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum 59.300,00 euro (excl. 

BTW) bedragen. 

Artikel 3: De Gemeenteraadsbeslissing dd. 14 december 2015 wordt opgeheven bij het van kracht worden 

van huidige beslissing. 

Artikel 4: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan  

 de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen 

 Farys. 

 

KMO - HANDEL 

27.  Toekenning werkingssubsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad 

De Gemeenteraad,  

Overwegende de oprichting van VZW Oudenaarde Winkelstad; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 26.09.2016 betreffende de toetreding van de stad tot de 

VZW; 

Overwegende dat de stad op het meerjarenplan 2014-2019 voorziet in de financiering en co-financiering 

van handelsversterkende projecten en initiatieven; 

Overwegende dat op het budget 2017, op jaarbudgetrekening GBB-KMO/0500-

00/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN, krediet voorzien werd voor het toekennen van de 

werkingssubsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad; 

Overwegende dat deze werkingssubsidie noodzakelijk is voor de VZW Oudenaarde Winkelstad om haar 

doelstelling  te realiseren; 

Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 

toelagen; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 26.11.2011 betreffende de toepassing van de wet van 

14.11.1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Aan VZW Oudenaarde Winkelstad wordt een werkingssubsidie toegekend voor het dienstjaar 

2017 ten bedrage van 90.000,00 euro. 

Artikel 2. Deze werkingssubsidie wordt verrekend op de jaarbudgetrekening GBB-KMO/0500-

00/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN van het budget 2017. 

Artikel 3. De VZW Oudenaarde Winkelstad dient deze subsidie aan te wenden voor de doeleinden zoals 

bepaald in de statuten. 

Artikel 4. De VZW Oudenaarde Winkelstad dient voor 31.03.2017 een actieplan en begroting voor de 

werking van de VZW in 2017 voor te leggen. 

Artikel 5. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst voor 

betaalbaarstelling. 

 

SECRETARIAAT - NOTULEN 

28.  Goedkeuring notulen 

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

gemeenteraadszitting van 28 november 2016 goedgekeurd. 
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

Schepen Peter Dossche verlaat de zitting om 21u05. 
 

1. Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1 Voorstel 1: Charter 'Glaasje op, laat je rijden'. 

Sjaakie Schram wist het al in 1966 (exact 50 jaar geleden): “Glaasje op, laat je rijden.  Dat is een goede 

raad, wanneer je wat onzeker op je benen staat.”   

We staan aan de vooravond van een periode die traditioneel gevuld is met hapjes, lekker eten, en vooral 

ook drank.  Hoewel deze initiatieven een belangrijk onderdeel uitmaken van onze Bourgondische 

tradities, en het aanbieden van alcoholische dranken goedbedoeld zijn, schuilt er een belangrijk gevaar in 

de combinatie drinken en rijden.  Gemeenteraadsleden zijn veelgevraagde gasten op diverse recepties en 

blijken daardoor, meer nog dan anderen, bloot te staan aan het gevaar.  Maar om aan te tonen dat we ons 

bewust zijn van dit gevaar en net omdat gemeenteraadsleden een voorbeeldfunctie hebben is het zinvol 

onderstaand charter te onderschrijven. 

Voorstel: 

De gemeenteraad,  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de deontologische code, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2013; 

Overwegende dat het onverantwoord is om achter het stuur plaats te nemen als je alcohol gedronken hebt;  

Overwegende dat lokale mandatarissen een voorbeeldfunctie hebben; 

Beslist:  

Het charter “Glaasje op, laat je rijden” te onderschrijven: 

1° Alcoholgebruik en rijden gaan niet samen. 

2° Ik laat mij rijden wanneer ik alcohol gedronken heb.  Ik regel een BOB, bel een taxi of een andere 

organisatie om mij veilig te verplaatsen. 

3° Ik wijs anderen actief op de gevaren van drinken onder invloed. 

Stemden voor: 5: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland 

Van Heddegem en Kristof Meerschaut) 

Stemden tegen: 21: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, Franka 

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

Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De 

Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

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

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en wordt niet weerhouden. 

 

2. Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1 Vraag 1: Zwembad 

Het dak van het stedelijk zwembad heeft schade opgelopen door rukwinden in het weekend van 26/27 

november.  Sindsdien is het zwembad gesloten om veiligheidsredenen.  Het College van Burgemeester en 

Schepenen besliste om het zwembad te sluiten tot minstens 22 december.  Inmiddels heeft een expert van 

de verzekering de nodige vaststellingen gedaan, om te bepalen welke tussenkomst zij kunnen doen.  Uit 

een kennisgeving per mail van schepen Simoens konden we opmaken dat het College van Burgemeester 

en Schepenen op 12 december beslist heeft het zwembad alsnog te laten herstellen. 

Vragen: 

1. Wanneer zal het stedelijk zwembad opnieuw open gaan? 

2. Worden de herstellingskosten integraal gedragen door de verzekeringsmaatschappij? 

3. Het zwembad is bijna een maand gesloten geweest: zal er een regeling getroffen worden met de 

uitbaters van de cafetaria? En met de verenigingen die het zwembad huurden gedurende deze 

periode van onbeschikbaarheid? 

4. Gedurende de sluiting van het zwembad was het zwembadpersoneel technisch werkloos.  Op 

welke manier heeft het stadsbestuur dit opgevangen? 

5. Op welke manier zal het stadsbestuur communiceren naar de bevolking over de heropening van 

het zwembad? 
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De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 3.1 van raadslid Elisabeth Meuleman en wordt 

beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

3. Raadslid Elisabeth Meuleman 

3.1 Vraag 1: Zwembad 

Enkele weken geleden raakte het dak van het zwembad door de felle stormwind beschadigd. De schade 

werd pas een week later ontdekt, maar bleek zo ernstig dat het stadsbestuur besliste het zwembad te 

sluiten. Op 14/12 konden we lezen in de kranten dat de herstellingen aan het dak van het oude zwembad 

werden opgestart en dat het zwembad tussen 23 en 27 december opnieuw open zal kunnen gaan. 

Vragen: 

 Werd de stabiliteit herbekeken door een externe expert/stabiliteitsingenieur na de stormschade, gezien 

de voorgaande stabiliteitsproblemen? Is hiervan een verslag beschikbaar? 

 Wie heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid over de veiligheid van het zwembad? Wordt de 

veiligheid door externen gegarandeerd?  

 Was er geen mogelijkheid om het nieuwe zwembad (nog) vroeger te openen? Werd de kostprijs 

hiervoor berekend?  

 Zijn er gevolgen voor de verzekeringspremies van de stad?  

 Kan er in een compensatie voorzien worden voor de getroffen gebruikers (clubs, scholen,..) 

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 2.1 van raadslid Kristof Meerschaut en werd 

beantwoord door schepen Peter Simoens. 

 

3.2 Voorstel 2: Tegemoetkoming aan handelaars voor gederfde inkomsten door de heraanleg van 

de Markt. 

De heraanleg van de Markt betekent niet alleen voor marktkramers en de horeca een verlies aan inkomen 

maar ook de handelaars die gevestigd zijn op de Markt zien hun inkomsten spectaculair dalen. Het 

stadsbestuur besliste de standgelden voor de marktkramers te verminderen en kende een korting toe op de 

belasting voor het uitbaten van een verbruiksterras op openbaar domein voor de horecazaken gevestigd op 

de Markt. Voor de winkeliers is echter geen korting voorzien.  

Voorstel: het stadsbestuur werkt een billijke regeling uit om ook de handelaars op de Markt te 

compenseren voor gederfde inkomsten tgv de heraanleg van de Markt. 

Stemming over het voorstel: 

Stemden voor: 7: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2: Roland 

Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Stemden tegen: 21: Open VLD (12: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, Guy Hove, 

Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De Temmerman, Sybille De Vos, Franka 

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

Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De 

Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe (onafhankelijke) 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en wordt niet weerhouden. 

 

3.3 Vraag 3: Intekenen voor de projectoproep bestrijding kinderarmoede van minister 

Vandeurzen en minister Homans. 

Maandag 28 november verscheen een projectoproep waarbij ministers Homans en Vandeurzen subsidies 

wensen toe te kennen aan lokale besturen voor projecten die via preventieve gezinsondersteuning voor 

aanstaande en jonge gezinnen samen met gezinnen in armoede inzetten op de structurele bestrijding van 

kinderarmoede. Per project kan 84.000 euro per jaar worden toegekend met een looptijd van drie jaar. 

Ook in Oudenaarde groeien meer dan 1 op 15 kinderen op in armoede en steeg kinderarmoede in de 

laatste tien jaar fors. 

Schreef het stadsbestuur in op deze projectoproep? 

De vraag wordt beantwoord door OCMW-voorzitter-schepen Stefaan Vercamer. 
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3.4 Vraag 4: Welzijnsenquête afgenomen bij het stadspersoneel. 

Een tijd geleden werd bij het stadspersoneel via Securex een welzijnsenquête afgenomen. 

Vragen: 

- Werd de enquête individueel en anoniem afgenomen? 

- Wat zijn de resultaten van die enquête?  

- Werden de resultaten naar het personeel gecommuniceerd? Indien nog niet, wanneer is dit 

gepland?  

- Wat loopt goed/wat zijn de pijnpunten? Hoe wordt de werkdruk bij het personeel geëvalueerd?  

- Zijn er acties/maatregelen gepland? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

4. Raadslid Steven Bettens 

4.1 Vraag 1: Herinrichting Oudstrijdersstraat en omgeving. 

Het dossier voor de herinrichting van de Oudstrijders- en de Ohiostraat is oud, in politieke termen oeroud. 

Regelmatig vroegen we naar een stand van zaken. In januari van dit jaar antwoordde de schepen van 

Openbare Werken dat het nog niet duidelijk was of het dossier als 'lokaal pact project' kon opgenomen 

worden om vervolgens uitgevoerd te worden door Aquafin ten laste van het Vlaams gewest. De aanleg 

van een nieuw rioleringsstelsel is immers een belangrijk én duur onderdeel van dit dossier. 

Rioleringswerken kunnen niet alleen gesubsidieerd maar ook uitgevoerd worden door en in opdracht van 

een hogere overheid. 

Ondertussen weten we dat de grondverwervingsplannen voor de aanleg van fietspaden al sedert het begin 

van dit jaar klaar zijn, weten we ook al meer dan een half jaar dat het dossier niet als 'lokaal pact project' 

naar Aquafin kan worden overgedragen en dat het wachten is op de opmaak van een subsidiëringsdossier 

voor de rioleringswerken door de stad Oudenaarde. Op de commissie Mobiliteit van 29 november 2016 

werd bevestigd dat het rioleringsdossier het ganse dossier blokkeert. 

Op dit ogenblik is de ontwerptekst voor het nieuwe subsidiebesluit voor rioleringswerken zo goed als 

rond. Werken zullen voor nog slechts maximaal 75% kunnen gesubsidieerd worden. Bij afkoppeling op 

particulier domein bedragen de subsidies vandaag nog 100%.  

Daar komt bij dat alleen al het afgelopen jaar er op 4 verschillende plaatsen op het voetpad in de 

Oudstrijdersstraat verzakkingen door lekken in leidingen waren, enkele ook met waterschade tot gevolg. 

In juni van dit jaar stelde Groen, in afwachting van de definitieve herinrichting, een aantal kleine 

maatregelen voor om de veiligheid voor de zachte weggebruiker in de Oudstrijders- en de Ohiostraat te 

verbeteren. Na overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad zou gebleken zijn dat 

AWV geen kleine ingrepen wil of kan doen. De stad zou wel willen ingaan op onze vraag om de 

parallelle trage wegen op te waarderen zodat zachte weggebruikers een deel van de Oudstrijders- en de 

Ohiostraat kunnen vermijden. 

Ter hoogte van de school aan de Nederenamestraat gebeurden de afgelopen jaren meerdere zware 

ongevallen. De herinrichting zal bijdragen tot een veiligere schoolomgeving. 

Door het blijven uitstellen door de stad van de opmaak van een subsidiëringsdossier riskeert de stad 

subsidies te mislopen, wordt de kans op lekken in leidingen (en kosten voor herstelling) alleen maar 

groter, blijven deze straten absoluut onveilig voor de zachte weggebruiker en moeten scholen blijven 

wachten op een veilige schoolomgeving. 

Vragen:    

- is de stad Oudenaarde inmiddels begonnen met de opmaak van het noodzakelijke 

subsidiëringsdossier voor de rioleringswerken? Indien wel, wanneer zal het ingediend worden? 

Indien nog niet, waarom blijft de opmaak uitgesteld worden? Wil de stad in dit geval met spoed 

het subsidiëringsdossier afwerken en indienen?  

- wanneer zullen de trage wegen die parallel met de Oudstrijders- en Ohiostraat lopen, gerenoveerd 

worden? 

- ook de schoolomgeving in de Pelikaanstraat is onderdeel van dit dossier. Volgens 

mobiliteitsdeskundigen van het Vlaams gewest en het studiebureau was de invoering van 

eenrichtingsverkeer noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. De stad koos voor het behoud van 

tweerichtingsverkeer. Om de schoolomgeving verkeersveilig te houden, zullen dus andere 

maatregelen moeten ingevoerd worden. Op de gemeenteraad van 25 april 2016 diende Groen een 

voorstel in over de invoering van schoolstraten. De schepen antwoordde dat, na invoering van de 



228 

 

 

schoolstraat in Leupegem, kan bekeken worden of schoolstraten ook elders mogelijk zijn. Heeft 

de schepen inmiddels met deze (of andere) scholen hierover contact gehad? 

De vraag wordt beantwoord door de schepenen Guy Hove en Lieven Cnudde. 

 

4.2 Vraag 2: Fietsen en fietsdiefstallen in de omgeving van het station. 

Bij de invoering van het betalend parkeren moesten fietsers vaststellen dat ze niet langer via de 

Broekstraat de stationsparking op konden maar moesten omrijden. De schepen van Mobiliteit antwoordde 

dat dit tegen eerder gemaakte afspraken was. Inmiddels zaten alle bevoegde instanties samen.  

Wie al dan niet via een omweg de fietsenstalling bereikt en er zijn of haar fiets achterlaat riskeert dat zijn 

of haar fiets er 's avonds niet meer staat. Fietsdiefstallen aan het station blijven een groot probleem. 

Tussen 1 september en 14 oktober van dit jaar werden in Oudenaarde 35 fietsen gestolen; dit zijn enkel 

gestolen fietsen waarvoor aangifte werd gedaan bij de politie. De meeste diefstallen gebeurden aan het 

station van Oudenaarde. Volgens het hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen gaat het ongetwijfeld 

om georganiseerde diefstallen. 

Vragen: 

- Wanneer zal het terug mogelijk zijn om via de Broekstraat de stationsparking op te fietsen? 

- Welke maatregelen zal de stad nemen om fietsdiefstallen te voorkomen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5. Raadslid Dagmar Beernaert 

5.1 Voorstel 1: Herinrichting Stationsplein 

Het kruispunt aan de voorkant van het oud stationsgebouw waar de Jozef Braetstraat, de Stationstraat, de 

Dijkstraat en het Stationsplein is voor veel weggebruikers een bijzonder moeilijk punt. De 

voorrangsregeling is niet duidelijk en noch zwakke weggebruikers, noch andere weggebruikers hebben er 

een duidelijke plek op de rijbaan. Bovendien is het zicht op aankomend verkeer in de Stationsstraat 

(vanuit de Dijkstraat en de Jozef Braetstraat) onvoldoende. De gewijzigde verkeerssituatie op het 

Stationsplein, waardoor wagens ook van het Stationsplein naar de Stationsstraat kunnen rijden, maakt de 

situatie nog nijpender. 

Daarom volgend voorstel:  

Stad Oudenaarde herbekijkt de inrichting van het aangegeven kruispunt (vb. door de aanleg van een 

rondpunt) met het oog op een meer veilige verkeerssituatie en een duidelijke bepaling waar 

weggebruikers zich op de rijweg dienen te bevinden. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.2 Vraag 2: Betaalparking NMBS 

Op 28 november werd de parking aan het station van Oudenaarde betalend. We stellen echter vast dat er 

ernstige vragen kunnen gesteld worden bij de praktische uitwerking van dit project. Zo was er oa. geen 

doorgang voor fietsers naast de slagboom voorzien, ontbreekt een voetpad, werd de kiss&ride zone 

onvoldoende ingericht, werkt de verlichting onvoldoende, etc. Bovendien komt het signaal dat de 

parkeerdruk in de buurt en aan het station van Eine sinds deze maatregel toegenomen is. Begin december 

zou Stad Oudenaarde samengezeten hebben met NMBS om enkele zaken te bekijken. 

Daarbij volgende vragen: 

1. Zat Stad Oudenaarde reeds samen met NMBS? 

a. Zo ja, wat werd daar concreet besproken? Welke beslissingen werden daar genomen? 

2. De winter staat voor de deur. Zullen de strooidiensten van Stad Oudenaarde de parking ijsvrij 

houden, zoals voordien? Of ligt die verantwoordelijkheid bij NMBS? 

3. De fietsenstalling is in slechte staat en bovendien vaak volzet. Welke maatregelen zal Stad 

Oudenaarde/NMBS hierrond nemen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

5.3 Vraag en voorstel 3: Problematiek Heurnestraat 

De Heurnestraat is een zeer drukke verbindingsweg tussen Eine/Oudenaarde enerzijds en Heurne/Zingem 

anderzijds. De weg wordt ook dikwijls gebruikt door zwaar sluipverkeer en doet dienst als één van de 

drukste wegen op het vlak van busverkeer. Sinds de aanleg in 1949 (deel Eine) werd er structureel nog 
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niets aangepast, op uitzondering van wat oplapwerk hier en daar, een drempel en een plateau ter hoogte 

van de kerk. Voor zwakke weggebruikers vormt de Heurnestraat een risico. 

Het zwaar verkeer veroorzaakt trillingen die op hun beurt schade toebrengen aan de huizen van de 

buurtbewoners. Bovendien zorgt het verkeer dat vaak aan (te) hoge snelheid voorbijraast voor onveilige 

situaties. Er werd in dat kader ook een comité ‘Leefbare Heurnestraat’ opgericht. De buurtbewoners 

kregen tot op vandaag echter weinig gehoor bij het stadsbestuur. 

Daarom volgende vragen: 

1. Is het stadsbestuur zich bewust van de problematiek in de Heurnestraat? 

2. Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om aan de verzuchtingen van de buurtbewoners 

tegemoet te komen? 

3. Op verschillende plaatsen in Oudenaarde worden snelheidsmetingen gedaan. Wanneer gebeurde 

dit voor het laatst in de Heurnestraat? Wat waren de resultaten? 

4. Een gratis trillingsonderzoek kan door lokale besturen aangevraagd worden via het 

Opzoekingscentrum voor de Bouw. Overweegt het stadsbestuur dergelijk onderzoek? 

Hierbij volgend voorstel: 

Stad Oudenaarde bekijkt de integrale heraanleg van de volledige Heurnestraat in overleg met de 

buurtbewoners. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheid van buurtbewoners, voetgangers, 

fietsers en andere weggebruikers. Er wordt onderzocht of bijkomende markeringen, snelheidsbeperkende 

maatregelen of een tonnagebeperking aan de orde zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te 

garanderen en schade aan de huizen in de buurt tegen te gaan. 

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

GEHEIME ZITTING 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU 

29.  aanstelling van gemeentelijke omgevingsambtenaren 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014; 

Gelet op artikel 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet dat bepaalt dat iedere gemeente minimaal één 

omgevingsambtenaar in dienst moet hebben en dat die ambtenaar of groep van ambtenaren gezamenlijk 

voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen; 

Gelet op hoofdstuk 2 van titel 7 ‘Omgevingsambtenaren’ van het Omgevingsvergunningsbesluit van 27 

november 2015 dat de voorwaarden, onverenigbaarheden en kwaliteitsvereisten van een 

omgevingsambtenaar bepaalt, in het bijzonder de artikelen 143 tot en met 146; 

Overwegende dat de heer Stefaan Audooren en mevrouw Ann De Ruyck worden geacht als gemeentelijk 

omgevingsambtenaar (ruimtelijke ordening) te zijn aangewezen aangezien zij op 27 november 2015 

aangesteld waren als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en houder zijn van een diploma dat 

toegang geeft tot niveau A, B of C; 

Overwegende dat : 

- de personeelsleden met een diploma dat toegang geeft tot A- of B-niveau en op 23 februari 2017 

over minstens 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring beschikken in aanmerking kunnen 

komen voor de functie  van omgevingsambtenaar; 

- het beschikken over voldoende kennis van ruimtelijke ordening of milieu wordt aangetoond door  

a) het gevolgd hebben van cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning 

of milieu  (via het betrokken master- of bachelordiploma) OF 

b) een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening of milieu van minstens 2 jaar 

Overwegende dat mevrouw Evy Gillijns voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als 

gemeentelijk omgevingsambtenaar (milieu) aangezien zij beschikt over een masterdiploma van Bio-

ingenieur en sedert 1 januari 2010 in dienst is bij de Stad Oudenaarde als milieuambtenaar; 

Overwegende dat mevrouw Maaike Bockstal voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als 

gemeentelijk omgevingsambtenaar (ruimtelijke ordening) aangezien zij beschikt over een masterdiploma 

van Ruimtelijke Planning en meer dan 2 jaar relevante beroepservaring heeft; 

Overwegende dat conform art.9§3 van het Omgevingsvergunningsdecreet bij afwezigheid van een 

omgevingsambtenaar de gemeentesecretaris voor een periode van max. 12 maanden de taken van de 

gemeentelijk omgevingsambtenaar uitoefent of een waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar 

aanduidt die de taken van de gemeentelijk omgevingsambtenaar uitoefent; 
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Er nemen 28 leden aan de stemming deel; 

Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 28 ja-stemmen op naam van Evy Gillijns en 28 ja-

stemmen op naam van Maaike Bockstal; 

Besluit:  eenparig 

Artikel 1. Mevrouw Evy Gillijns aan te wijzen als gemeentelijk omgevingsambtenaar voor de 

behandeling van de aspecten milieu in de dossiers omgevingsvergunning. 

Artikel 2. Mevrouw Maaike Bockstal aan te wijzen als gemeentelijk omgevingsambtenaar voor de 

behandeling van de aspecten ruimtelijke ordening in de dossiers omgevingsvergunning. 

Artikel 3. Dit besluit blijft van toepassing tot het wordt herroepen. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 22u40. 

 

Goedgekeurd in zitting van 30 januari 2017. 

 

De Secretaris,   De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE   M. DE MEULEMEESTER 


