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STAD OUDENAARDE 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN  

MAANDAG 25 JANUARI 2016 OM 19.00 UUR 

 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester, Burgemeester-voorzitter 

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

Richard Eeckhaut, Peter Dossche, Schepenen 

Luc Vanquickenborne, Secretaris 

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

Günther Botteldoorn, Mathieu Mas, Wim Merchie, De Temmerman Katrien, 

Maarten Blondeel, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Roland Van Heddegem, 

Steven Bettens, Tim Vanderhaeghen, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet, 

Bruno Van Waeyenberghe, Brigitte Coppitters, Els Bostyn, 

Marleen Vansteenbrugge, Jeanique Van Den Heede, Dagmar Beernaert, 

Raadsleden 

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter-schepen 

Elisabeth Meuleman, Raadslid 

Afwezig: Jeanique Van Den Heede, Raadslid voor agendapunt 6. 
 

OPENBAAR 

 

Het voorstel van het schepencollege om drie dossiers bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen, 

wordt eenparig goedgekeurd. 

SECRETARIE 

1. Aanvaarding legaat onder de naam schenking De Boever-Alligoridès. 

De Heer en Mevrouw De Boever-Alligoridès hebben een grote kunstcollectie aangelegd. De 

zilvercollectie bestond aanvankelijk uit Oudenaards zilverwerk en werd nadien uitgebreid met een 

collectie Europees zilverwerk. De zilvercollectie is van zeer hoog niveau. De zilvercollectie werd reeds 

een aantal jaren in bruikleen gegeven aan het MOU. In bijlage gaat een overzicht van de samenstelling 

van deze unieke collectie. Naast de zilvercollectie worden eveneens drie koolbladverdures, een tapijt met 

een armoirie en een Oudenaards wandtapijt, voorstellende een jachttafereel aan de stad geschonken. 

Deze zeer belangrijke schenking gebeurt ingevolge het overlijden van de Heer Ernest De Boever, waarbij 

notaris Lucie Vandermeersch gelast is met de nalatenschap. 

Gelet op het ontwerp van afgifte van legaat als bijlage; 

Gelet op artikel 43 § 2, 13° van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Enig artikel: De gemeenteraad aanvaardt het legaat van de Heer Ernest De Boever. Het legaat bestaat uit: 

a. De zilvercollectie zoals die aan de stad in bruikleen werd gegeven met opdracht dit legaat te 

bewaren onder de naam “schenking De Boever-Alligoridès” 

b. Een wandtapijtencollectie bestaande uit drie koolbladverdures, een tapijt met een armoirie en een 

Oudenaards wandtapijt, voorstellende een jachttafereel 
 

2. Overeenkomst financiering responsabiliseringsbijdragen AZ Oudenaarde vzw. 

Uitgesteld. 
 

3. Recreatieve herontwikkeling van recreatiezone Donk. Goedkeuren bestek. 

De gemeenteraad 

Overwegende dat de stad eigenaar is geworden van de terreinen van de vroegere Kompascamping; 

Overwegende dat dit terrein naar functie kan uitgesplitst worden in een zone voor verblijfsrecreatie, een 

zone Scheldemeersen en een zone voor sportieve recreatie; 

Overwegende dat voor de ontwikkeling van een openluchtrecreatieterrein, dit is een uitgerust en 

afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve 

verblijven, een bestek ter goedkeuring aan de gemeenteraad werd voorgelegd; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een bestek goedkeurde voor de tijdelijke 

verhuur van een gedeelte van het vroegere kampeerterrein; 

Overwegende dat een nieuwe procedure wordt opgestart met het oog op een recreatieve herontwikkeling 

van de Donk; 

Overwegende dat de objectieven van het bestek zijn een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, 

waarbij het terrein voor een duur van dertig jaar in erfpacht wordt gegeven; 

Overwegende de prioritaire actie BBC 11.2.2 ‘Het masterplan Donk actualiseren en de recreatie aan de 

Donk versterken’ 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedcreet; 

BESLUIT: met 24 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 4 onthoudingen 

Art.1. Het bestek ‘ Project Donk, vernieuwde verblijfsrecreatie in de Vlaamse Ardennen’ en het 

onderhandelingsdocument ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het project De Donk’ 

wordt goedgekeurd om te gunnen via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking. 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 

besluit. 

Stemden voor: 24: Open VLD: 14 (Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, 

Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn, 

Katrien De Temmerman, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V: 8 

(Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Mathieu Mas, Wim Merchie, Brigitte Coppitters, 

Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke) + Bruno Van Waeyenberghe 

(onafhankelijke) 

Stemden tegen: 2: SP.a: (Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert) 

Onthielden zich: 4: N-VA: 2 (Kristof Meerschaut en Roland Van Heddegem) + Groen: 2 (Steven Bettens 

en Tim Vanderhaeghen) 

 

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de 

aangesloten steden en gemeenten. Goedkeuring. 

De gemeenteraad 

Gelet op de artikels 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikels 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van  de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 betreffende de geografische afbakening van de zones; 

Overwegende dat de hulpverleningszone prezone Vlaamse Ardennen bestaat uit de steden Oudenaarde, 

Ronse en Zottegem en de gemeenten Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, 

Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm; 

Overwegende dat de aangesloten lokale besturen van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen tot 31 

december 2014 de brandweerdienst konden inzetten voor het uitvoeren van logistieke ondersteunende 

taken; 

Overwegende dat de brandweerdiensten eveneens konden rekenen op logistieke en administratieve 

ondersteuning vanwege hun respectievelijk lokaal bestuur; 

Overwegende dat er tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten steden en 

gemeenten best een overeenkomst wordt afgesloten om duidelijke financiële modaliteiten en de 

uitvoering van onderlinge logistieke en administratieve ondersteuning correct te kunnen regelen; 

Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst met de aangesloten steden en gemeenten eveneens 

garanties biedt op een duurzame transparante samenwerking; dat het voor een goed beheer van de 

middelen en de zonewerking noodzakelijk is om voor prestaties zoals hoger bedoeld een billijke en 

gelijke vergoeding binnen de zone aan te rekenen; 

Gelet op de beslissing van de zoneraad dd. 30 oktober 2015 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten steden 

en gemeenten; 

Overwegende dat het aangewezen is deze samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszone en 

de aangesloten steden en gemeenten goed te keuren; 
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BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de 

aangesloten steden en gemeenten, geviseerd  als bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, de prezone 

Vlaamse Ardennen en de betrokken Oudenaardse stadsdiensten. 
 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

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

parkeerplaatsen voor personen met handicap t.h.v. Broekstraat 360, Nederenamestraat 12 en 

op parking Meerspoort noord; voorrangsregeling en parkeerverbod parking Meerspoort 

noord; voorrangsregeling en toegangsregeling bedrijvenzone Coupure; aftakken 

verbindingswegje Jagerij – Horebekeweg 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

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

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

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

van het gebruik van de openbare weg; 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

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

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

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

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

Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een voorrangsregeling voor de nieuwe uitrit van de 

parking Meerspoort noord; 

Overwegende de noodzaak tot het vrijhouden van de toegangsweg tot parking Meerspoort noord 

Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een voorrangsregeling voor de nieuwe toerit tot het 

nieuwe postgebouw; 

Overwegende de noodzaak tot het voorzien van een toegangsregeling voor het nieuwe postgebouw; 

Overwegende dat de verbindingsweg tussen Jagerij en de Horebekeweg een schakel is in het recreatieve 

fiets- en wandelknooppuntennetwerk;  

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen. 

Na beraadslaging en stemming: 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: In de Broekstraat t.h.v. nr. 360 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 

handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 2: In de Nederenamestraat t.h.v. nr. 12 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 

een handicap voorzien. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 3: Op de parking Meerspoort noord worden 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met 

een handicap voorzien. Deze worden aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.  

Artikel 4: Verkeer komende uit de parking Meerspoort noord moet voorrang verlenen aan het verkeer op 

de Meerspoort. Dit wordt aangeduid met de borden B1 en B15. 

Artikel 5: In de toegangsweg tot parking Meerspoort noord is het parkeren van voertuigen aan beide 

zijden verboden. Dit wordt gesignaleerd met verkeersborden E1 met opgaande pijl en verkeersborden E1 

met neergaande pijl. 

Artikel 6: Het bedrijventerrein Coupure tussen het rondpunt en de toegangsweg naar het postgebouw is 

verboden voor alle verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dit wordt aangeduid met de borden C3 en 

onderborden type IV.  

Artikel 7: Het bedrijventerrein Coupure tussen de Minderbroedersstraat en de toegangsweg naar het 

postgebouw is verboden voor alle verkeer uitgezonderd brandweer en fietsers. Dit wordt aangeduid met 

de borden C3 en onderborden type IV.  

Artikel 8: Verkeer komende uit de toegangsweg naar het postgebouw moet voorrang verlenen aan het 

verkeer op het bedrijventerrein Coupure. Dit wordt aangeduid met de borden B1 en B15. 
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Artikel 9: De verbindingsweg tussen Jagerij en de Horebekeweg wordt niet langer doorrijdbaar voor 

gemotoriseerd verkeer, d.m.v. het plaatsen van paaltjes t.h.v. Jagerij. Dit wordt aangeduid met het 

verkeersbord F45b. 

Artikel 10 Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

IVA GRONDBELEID 

6. Onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen Diependale aan de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Vaststellen van de voorwaarden. 

Raadslid Jeanique Van Den Heede verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedecreet. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat  de stad zinnens is een verkaveling te realiseren op haar gronden gelegen Diependale 

kadastraal 7e afdeling – Leupegem , sectie A nr 95/x4; dat hiervoor in de jaren 2012 en 2013  12.553,00 

m² grond werd aangekocht voor 965.000,00 EUR ( 76,87 EUR/m²);  

Overwegende dat een gedeelte van bovengenoemd perceel met een netto verkoopbare oppervlakte 

(exclusief wegenis en groen) van 2.313,00 m² voorbehouden wordt voor het oprichten van 19 sociale 

huurentiteiten; 

Overwegende  dat het  aangewezen  is dat dit deel onderhands verkocht wordt aan de Sociale 

Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde; 

Overwegende dat de waarde van het aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen te 

verkopen perceel kan bepaald worden op 279.690,00 EUR; zijnde 906 m² ( 50 meter zone) aan 200 

EUR/m² en 1.407 m² aan 70 EUR/m²; 

Gelet op het plan waarop het te verkopen perceel in het geel is aangeduid; 

Gelet op de verkoopbelofte afgesloten tussen de stad en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen; 

Overwegende dat de  Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen de van de Vlaamse 

Gemeenschap verkregen subsidie voor haar aandeel in de aanleg van het openbaar domein doorstort aan 

de stad; 

Overwegende dat na realisatie van de verkaveling de wegenis  “ om niet “ overgedragen wordt aan de 

stad; 

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

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1 : In principe over te gaan tot de onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen 

Diependale, kadastraal 7e afdeling Oudenaarde – Leupegem, sectie A, deel van nr. 95/x4 met een netto 

verkoopbare oppervlakte van ca 2.313,00 m² aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen, Sint-Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde en bestemd voor het oprichten van 19 sociale 

huurentiteiten. 

Artikel 2 :  De verkoopprijs van het in artikel 1 genoemde goed wordt bepaald op 279.690,00 EUR. 

Artikel 3 :  Na realisatie van de verkaveling door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 

Ardennen wordt de wegenis “ om niet “ overgedragen aan de stad. 

Artikel 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het verder afhandelen van het 

dossier. 

 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

7. Muziekacademie nieuwbouw: lot 4 elektriciteit - bestek nr. W20212012. Bekrachtiging 

collegebeslissing dd. 14 december 2015. 

Raadslid Jeanique Van Den Heede vervoegt de zitting. 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2012 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming t.b.v. 244.766,24 EUR excl. btw of 296.167,15 EUR incl. 21% btw en de 

gunningswijze van de opdracht “Muziekacademie - nieuwbouw : lot 4 elektriciteit”, met name de 

openbare aanbesteding; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2012 betreffende de 

goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan VANSTEENBRUGGHE NV, Berchemweg 95 te 
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9700 Oudenaarde tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 149.243,48 EUR excl. 

btw of 180.584,61 EUR incl. 21% btw; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. W20212012; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2015 betreffende de 

goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 14 oktober 2015; 

Overwegende dat architect Gudrun Verschueren de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het 

eindbedrag van de werken 163.794,45 EUR excl. btw of 198.191,28 EUR incl. 21% btw bedraagt m.a.w. 

de eindafrekening overschrijdt het guningsbedrag met 11,08 %; 

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

budgetcode GBB-I-BIA/0820-01/2210007; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

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

artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 

september 1996, en latere wijzigingen; 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot het dossier “Muziekacademie - nieuwbouw : lot 4 elektriciteit” wordt de 

collegebeslissing dd° 14/12/2015 houdende de goedkeuring van de eindafrekening t.b.v. 163.794,45 EUR 

excl. btw of 198.191,28 EUR incl. 21% btw bekrachtigd. 

Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode GBB-I-

BIA/0820-01/2210007. 

 

8. Privé-verkaveling Rennemonde - Vekabo-Bostoen. Goedkeuren van de akte gratis 

grondafstand. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de verkavelingsvergunning, kadastraal gekend onder 7° afdeling, sectie C, nrs. 1491-1492-1493, 

op naam van NV Amsto, Dendermondsesteenweg 306 te 9070 Destelbergen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 19/12/1994 houdende het goedkeuren van het rioleringstracé; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren 

en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw; 

Gelet op het proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering;  

Overwegende dat na de definitieve oplevering de wegenis en de riolering kosteloos dienen afgestaan te 

worden aan de stad Oudenaarde; 

Overwegende da na overname van de wegenis de stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en herstel; 

Gelet op de ontwerpakte tot kosteloze grondafstand wegenis m.b.t. de verkaveling gelegen 7° afdeling, 

sectie C, nrs.1491-1492-1493, opgemaakt door geassocieerde notarisssen Hombrouckx – De Blauwe; 

Gelet op het as-builtplan; 

Gelet op het gemeentedecreet dd° 15/07/2005, inzonderheid artikels 42.43.57 en 58 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere 

wijzigingen; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: De ontwerpakte gratis grondafstand met betrekking tot de verkaveling gelegen Rennemonde, 

kadastraal gekend onder 7° afdeling, sectie C, nrs. 1491-1492-1493 wordt goedgekeurd. 
 

9. Privé-verkaveling Fietelstraat-Omloop- kerkfabriek Sint-Eligius Eine/OCMW en stad 

Oudenaarde. Onderhandse verkoop van de percelen. 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de stad Oudenaarde eigenaar is van een perceel grond gelegen Omloop, kadastraal 2e 

afdeling Oudenaarde – Eine, sectie A, nr. 367 C  deel met een oppervlakte van 625 m²; 
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Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Eligius Eine en het OCMW eigenaar zijn van de naastgelegen  

percelen 366 E (2.592 m²) en 369N/deel (77 m²); 

Overwegende dat het aangewezen is dat de kerkfabriek, OCMW en de stad Oudenaarde overgaan tot 

gezamenlijke verkaveling van bovengenoemde percelen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2013 houdende 

goedkeuren van de verkaveling genaamd “Fietelstraat – Omloop“ waarbij 10 bouwloten zijn voorzien; 

Gelet op de overeenkomst van 20 februari 2013 tussen de kerkfabriek Sint-Eligius Eine, OCMW en stad 

Oudenaarde houdende verdelen van de kosten en bepalen van een verdeelsleutel van de verkregen 

koopsommen volgens de respectievelijke oppervlaktes begrepen in de loten meer bepaald wat de stad 

betreft voor lot 7, lot 8, lot 9 en lot 10 respectievelijk 315/1000, 577/1000, 544/1000 en 414/1000; 

Overwegende dat de waarde van de stadseigendom in de verkaveling geschat wordt op 126.924 EUR op 

een totaal van 707.000 EUR; 

Overwegende dat er geen kopers waren bij de openbare verkoop van 23 november 2015; dat bijgevolg het 

notariskantoor verder onderhandelde met maatschappijen om een bod uit te brengen voor de onderhandse 

verkoop; 

Overwegende dat het aangestelde notariskantoor Vandermeersch-Michels onderstaande spontane 

biedingen heeft ontvangen voor verkoop uit de hand voor de totaliteit van de verkaveling: 

- HPB Luc Goeminne bieding van 605.000 EUR 

- Marcel Everaert-Gooreman bieding van 657.000 EUR 

- Vastgoed Nico Bauters bieding van 717.000 EUR 

Overwegende dat het hoogste bod van Vastgoed Nico Bauters ten bedrage van 717.000 EUR de 

minimumprijs overtreft met 10.000 EUR; 

Overwegende dat uitgaande van bovengenoemd bod, volgens de verdeelsleutel en volgens de ratio 

717.000 EUR/707.000 EUR, het stadsaandeel 128.718,68 EUR bedraagt; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Met betrekking tot  de verkaveling “Fietelstraat – Omloop“ wordt de stadseigendom, kadastraal 

2e afdeling Oudenaarde - Eine, sectie A, nr. 367 C deel met een oppervlakte van 625 m², samengevoegd 

met de eigendommen van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine en OCMW Oudenaarde, onderhands verkocht 

aan Vastgoed Nico Bauters. 

Artikel 2: Het tototaal stadsaandeel, op basis van de verdeelsleutel per lot volgens de ratio 717.000 

EUR/707.000 EUR bedraagt 128.718,68 EUR. 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te 

handelen. 

 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

10. Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budgetwijziging bj. 

2015. 

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. 26 november 2015 houdende 

akteneming van de budgetwijziging nr. 1 – boekjaar 2015 van o.a. de kerkfabriek Sint-Amandus 

Wortegem-Petegem (Ooike); 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 26 januari 2015 waarbij het aandeel van de stad 

Oudenaarde in de exploitatietoelage 2015 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) 

werd vastgesteld; 

Overwegende dat de ingediende budgetwijziging geen invloed heeft op het aandeel van de stad 

Oudenaarde in de exploitatietoelage van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 

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 2014 naar 2015); 

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 investeringen van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-

Petegem (Ooike) 4.412,50 euro bedraagt; 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen opgenomen worden in de eerstvolgende budgetwijziging 

2016, aanvraag nr. 1 van de stad Oudenaarde onder artikel 0790-00/6640000 ; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Na beraadslaging en stemming;  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: Het aandeel van de stad Oudenaarde in de investeringstoelage 2015 van de kerkfabriek Sint-

Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) wordt vastgesteld op 4.412,50 euro. 

Artikel 2: Voornoemd stadsaandeel ten bedrage van 4.412,50 euro zal worden opgenomen in de 

eerstvolgende budgetwijziging 2016 van de stad Oudenaarde onder artikel 0790-00/6640000. 

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

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de ontvanger van de stad Oudenaarde.  

 

11. Erediensten. Kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budget 2016. 

De Gemeenteraad,  

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

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

Gelet op 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. 26 november 2015 houdende 

akteneming van het budget 2016 van o.a. de kerkfabriek van Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike); 

Overwegende dat in het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike) geen 

exploitatietoelage 2016 ingeschreven werd; 

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 de toelage in het exploitatiebudget van de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde 

(Ooike) 0,00 euro bedraagt en dit dus geen financiële invloed heeft op het budget 2016 van de stad 

Oudenaarde; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Na beraadslaging en stemming;  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1: De toelage in het exploitatiebudget 2016 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-Petegem 

(Ooike) bedraagt 0,00 euro en heeft dus geen financiële invloed op het budget 2016 van de stad 

Oudenaarde. 

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

- het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem 

- de financieel beheerder van de stad Oudenaarde. 

 

12. Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen 2016. 

De Gemeenteraad,  

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

van sommige toelagen; 

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

toepassing vallen van de wet; 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 september 2011 waarbij de trekkers van toelagen 

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

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

van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°; 

Overwegende dat voor het jaar 2016 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die 

hoger is dan 25.000,00 euro : 

- Centrum Ronde van Vlaanderen (werkingsbijdrage en organisatie Ronde van Vlaanderen) - 

105.000,00 euro 

- De Brouwerijen – 94.000,00 euro  

Overwegende dat artikel 4 van gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet bepaald 

worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad; 

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

voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers; 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

Na beraadslaging en stemming;  

Besluit:  eenparig 

Artikel 1 De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2016 verleende en uitgekeerde toelagen met een 

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

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

van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°; 

Artikel 2 De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2016 verleende en uitgekeerde toelagen met een 

waarde vanaf  25.000,00 euro moeten die toelagen aanwenden als volgt; 

Artikel 3 De trekkers van de in artikel 2 vermelde toelagen zullen de aanwending ervan moeten 

verantwoorden door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een 

verslag inzake beheer  en financiële toestand van het verlopen jaar, in te dienen voor 31 december; de 

rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging. 

 

SECRETARIE 

13. Notulen van de gemeenteraad van 14 december 2015. Goedkeuring. 

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

gemeenteraadszitting van 14 december 2015 goedgekeurd. 
 

DOSSIERS BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET 

SECRETARIE 

14. Ontslag OCMW-raadslid Ingrid Cnudde. 

De gemeenteraad, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 waarbij akte werd genomen van de lijst van de 

verkozen werkende leden van de OCMW-raad en hun opvolgers; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 april 2014 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 

Mevrouw Marleen Vansteenbrugge als OCMW-raadslid en van de opvolging door Mevrouw Ingrid 

Cnudde; 

Gelet op de brief dd. 11 januari 2016 van Mevrouw Ingrid Cnudde waarbij zij ontslag neemt als OCMW-

raadslid; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1: Neemt akte van het ontslag van Mevrouw Ingrid Cnudde als OCMW-raadslid. 

Artikel 2: Een afschrift van deze aktename wordt bezorgd aan: 

 De voorzitter van het OCMW 

 De Heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
 

15. Aanstelling OCMW-raadslid Julien Opsomer als opvolger van het ontslagnemend OCMW-

raadslid Ingrid Cnudde. 

De gemeenteraad, 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 waarbij akte werd genomen van de lijst van de 

verkozen werkende leden van de OCMW-raad en hun opvolgers; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 april 2014 waarbij akte wordt genomen van het ontslag 

van Mevrouw Marleen Vansteenbrugge als OCMW-raadslid en van de opvolging door Mevrouw Ingrid 

Cnudde; 

Gelet op de brief van 11 januari 2016, waarbij Mevrouw Ingrid Cnudde haar ontslag indient als OCMW-

raadslid; 

Gelet op de mail van 18 januari 2016 van 1ste kandidaat-opvolger Mevrouw Nancy De Smeijter, waarin 

zij bevestigt het mandaat van OCMW-raadslid niet op te nemen; 

Gelet op de brief van 20 januari 2016 van 2de kandidaat-opvolger de Heer Julien Opsomer, waarin hij 

bevestigt het mandaat van OCMW-raadslid te willen opnemen; 

Gelet op het proces-verbaal van eedaflegging door de Heer Julien Opsomer dd. ; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1 Neemt  akte van de aanstelling van de Heer Julien Opsomer als OCMW-raadslid in vervanging 

van mevrouw Ingrid Cnudde, ontslagnemend. 

Artikel 2: Een afschrift van deze aktename wordt bezorgd aan: 

 De voorzitter van het OCMW 

 De Heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 

 

16. PWA. Aanduiden van een vertegenwoordiger ter vervanging van Tim Vanderhaeghen, 

ontslagnemer. 

De gemeenteraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 waarbij de vertegenwoordigers van het 

stadsbestuur in de algemene vergadering van het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap Oudenaarde 

werden aangeduid; 

Gelet op de mail van 21 januari 2016 van Tim Vanderhaeghen, waarin hij meedeelt dat hij ontslag neemt 

als vertegenwoordiger van de fracties N-VA/Groen/SP.a in het PWA en zich namens de Groen-fractie 

akkoord verklaart met de overdracht van zijn mandaat aan een lid van de NV-A-fractie; 

Gelet op de mail van 21 januari 2016 van SP.a-fractieleider Maarten Blondeel, waarin hij zich namens 

zijn fractie akkoord verklaart met de overdracht van het mandaat van Tim Vanderhaeghen aan een lid van 

de NV-A-fractie; 

Gelet op de mail van 19 januari 2016 van NV-A-fractievoorzitter Kristof Meerschaut, waarin hij zijn 

fractiegenoot Roland Van Heddegem voordraagt als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 

het PWA ter vervanging van Tim Vanderhaeghen, ontslagnemend; 

Gelet op de artikels 39 en 43 van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig 

Artikel 1. Duidt de heer Roland Van Heddegem aan als vertegenwoordiger van de NV-A/Groen/SP.a-

fracties in de algemene vergadering van het PWA Oudenaarde ter vervanging van de heer Tim 

Vanderhaeghen, ontslagnemend. 

Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Plaatselijk 

WerkgelegenheidsAgentschap Oudenaarde vzw, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. 

 

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET. 

 

1. Raadslid Roland Van Heddegem 

1.1 Voorstel 1: Dorre Wei 

Op de gemeenteraad van 30 november 2015 werd de naam Roestraat voor het af te takken deel van Dorre 

Wei goedgekeurd. 

In de maand december kregen we een mail van een bezorgde inwoner die totaal niet tevreden is met 

doorsnijden van de Dorre Wei en de naamswijziging.  Het grootste deel van zijn opmerkingen zijn terecht 

en gegrond. Indien men wijzigingen aan de weginfrastructuur wil doorvoeren heeft het stadsbestuur de 

gewoonte om hiervoor een infovergadering voor de betrokkenen te organiseren. Op zich is dit een goed 

initiatief maar dan worden vooral het positieve van de geplande wijzigingen belicht en geeft men weinig 

gehoor aan opmerkingen. Iedereen zal het toejuichen wanneer er in zijn straat minder verkeer komt en 

minder snel gereden wordt maar dat hierdoor andere problemen ontstaan, ontdekt men pas later. 
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In het verleden had men het plan om op de ophaalbrug éénrichtingsverkeer in te richten. Na heel wat 

reacties besloot men toen om eens een proefopstelling te organiseren met als gevolg dat dit plan werd 

afgevoerd. 

Voorstel 

Gedurende 1 normale maand (vb. maart) een proefopstelling maken en de situatie na deze maand 

evalueren alvorens deze straat definitief al of niet door te snijden. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 

 

1.2 Voorstel 2: Gebruik toiletten van de neutrale afscheidsruimte op de begraafplaats 

Meulewal. 

Tijdens de bijkomende agenda van de gemeenteraad kregen we antwoorden op de gestelde vragen ivm de 

begraafplaatsen in Oudenaarde. Op de vraag ivm het neutraal afscheidsgebouw kregen we als antwoord 

dat dit gebouw 465.319,59 euro heeft gekost en nog nooit gebruikt werd. 

De openbare toiletten op deze begraafplaats worden van november tot en met februari wegens 

vorstgevaar van water afgesloten met als gevolg stinkende en niet te gebruiken toiletten. 

Meermaals werd dit reeds aangeklaagd, vooral tijdens de wintermaanden. Het neutraal afscheidsgebouw 

wordt daarentegen verwarmd en niet afgesloten van water.  

Wat is het nut van dit gebouw als er nooit gebruik wordt van gemaakt?  Waarom heeft er niemand een 

sleutel van dit gebouw? 

Voorstel 

Tijdens afscheidsplechtigheden op Meulewal worden de toiletten door het aanwezig stadspersoneel 

opengesteld alsook tijdens de periode van 1 november. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois. 

 

2. Raadslid Kristof Meerschaut 

2.1 Vraag 1: Vuurwerk. 

Op 29 juni 2015 keurde de gemeenteraad het ‘Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de 

politiezone van de Vlaamse Ardennen’ goed.  Artikel 68 van dit reglement handelt over het afsteken van 

feestvuurwerk.  Overeenkomstig dit artikel moet een vergunning aangevraagd worden, behalve in de 

periode van 31 december vanaf 20.00 uur tot en met 1 januari om 01.00 uur.  Dit is een versoepeling ten 

opzichte van het vorige politiereglement.  Dit artikel had voor het eerst uitwerking tijdens de voorbije 

oudejaarsnacht.  

Vragen 

1. Hoe evalueert het stadsbestuur deze gewijzigde reglementering?  

2. Hoeveel aanvragen werden er gedaan om tijdens het voorbije eindejaar vuurwerk af te steken 

buiten de voorziene vrijstellingsperiode? 

3. Werd er controle uitgevoerd op de naleving van de reglementering? 

4. Zijn er klachten binnengekomen met betrekking vuurwerk? 

Kort voor Nieuwjaar lanceerde minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een oproep naar de 

gemeentebesturen om even stil te staan bij de gevolgen voor dieren bij het afsteken van vuurwerk.  Hij 

gaf ook enkele concrete suggesties en tips mee.  Zo gaf de minister de burgemeesters de raad om 

vuurwerk te centraliseren op één plaats in de gemeente, mocht een verbod op privaat vuurwerk niet 

realistisch blijken. 

5. Is het stadsbestuur bereid om rekening te houden met het aspect dierenwelzijn en in te gaan op de 

oproep van de minister om de bestaande reglementer 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

3. Raadslid Steven Bettens 

3.1 Vraag 1: Herinrichting Oudstrijdersstraat en Nederenamestraat 

De herinrichting van de Oudstrijdersstraat (N441) en de creatie van een veilige schoolomgeving in de 

Nederenamestraat (N60) staan al jaren op de agenda. Er werden meermaals buurtinformatievergaderingen 
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georganiseerd, goedgekeurde plannen werden voorgesteld. De herinrichting van beide straten zou de 

zachte weggebruiker ten goede komen. Nu blijkt dat in het investeringsprogramma 2016 - 2018 van de 

Vlaamse overheid de herinrichting van beide straten niet is opgenomen. 

Vraag: 

Om welke reden wordt de heraanleg / herinrichting van deze straten met een aantal jaren uitgesteld?- 

welke stappen zal het stadsbestuur nemen om het dossier hoger op de agenda van de Vlaamse overheid te 

krijgen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

3.2 Vraag 2: Veiligheid van fietsers 

Oudenaarde is het engagement aangegaan om dé fietsstad van de regio te worden. De aanleg van 

fietspaden en een fietspadennetwerk dragen bij tot de realisatie van dit engagement. Op plaatsen waar 

fietsers wegen voor gemotoriseerd verkeer kruisen, is het aangewezen deze kruising zo veilig mogelijk te 

maken. Meerdere fietsers maakten er ons attent op dat de veiligheid van de fietser kan verbeterd worden 

op het kruispunt met de Martijn van Torhoutstraat en de Galgestraat. 

Vragen: 

- langs de Riedekensbeek verbindt een fietspad de woonwijk Riedekens / Hongerije / Opperije met de 

Martijn van Torhoutstraat (N46). Aan de overkant van de Martijn van Torhoutstraat start het recent 

aangelegde fietspad richting jaagpad langs de Schelde. Fietsers kunnen vanuit de woonwijk langs veilige 

wegen de fietsring en het centrum van Oudenaarde bereiken. De oversteek van de Martijn van 

Torhoutstraat is het gevaarlijke punt op de route. Wil het stadsbestuur in samenspraak met het Gewest 

maatregelen nemen om de fietsoversteek op de Martijn van Torhoutstraat veilig te maken? Indien wel, 

welke maatregelen stelt het stadsbestuur zelf voor? 

- ter hoogte van het kruispunt van de Galgestraat met Bloemenhof eindigt het tweerichtingsfietspad dat 

van de Lotharingenbrug langs de spoorweg naar beneden komt. Op datzelfde kruispunt eindigt ook het 

tweerichtingsfietspad dat van Eine langs de Oliehoekstraat komt. Fietsers die van Eine of van de 

Lotharingenbrug komen en naar het centrum of via Bloemenhof naar bijvoorbeeld het station willen, 

moeten ter hoogte van het kruispunt met Bloemenhof de Galgestraat oversteken. Er ligt weliswaar een 

verhoogd plateau op dat kruispunt maar nergens wordt de automobilist duidelijk gemaakt dat fietsers hier 

oversteken. Wil het stadsbestuur maatregelen nemen om de fietsoversteek op de Galgestraat veilig te 

maken? Indien wel, welke maatregelen stelt het stadsbestuur voor? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde. 
 

4. Raadslid Tim Vanderhaeghen 

4.1 Voorstel 1: Ondernemerscentrum in de gebouwen van BPost. 

Oudenaarde wil investeren in haar lokale economie en een aantrekkingskracht uitoefenen op ondernemers 

om zich hier te vestigen en hun handel uit te bouwen. Initiatieven hiertoe bleven beperkt tot het uitbreiden 

van industriegronden of het verfraaien van het uiterlijk van de winkelstraten. 

Investeren houdt in dat er toekomstgericht moet gedacht worden en kansen aangeboden worden aan 

starters en creatieve, innovatieve denkers en doeners. 

Voor dergelijke ondernemers is er weinig tot geen plaats in Oudenaarde. 

Ook in Oudenaarde zijn er heel wat KMO’s die gerund worden van aan de keukentafel en waarbij de 

garage is ingepalmd door de eerste aangekochte stock. 

Een aantal weken terug vernamen we dat BPost van de gebouwen aan de Bekstraat af wil. Een ideale plek 

om startende en groeiende ondernemingen kansen te bieden: de ligging in het centrum, op wandelafstand 

van het station. De beschikbare ruimtes bieden heel wat mogelijkheden tot kantoorruimtes, crea-ateliers, 

opslagruimte, co-workingspaces, flexplekken, vergaderaccommodatie, pop-upshops, … 

De stad krijgt nu de kans om het lokale ondernemersklimaat aan te scherpen en in te zetten op de 

economie en de ondernemers van de toekomst”. 

Voorstel: 
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De stad onderneemt initiatief om de site aan de Bekstraat om te vormen tot een ondernemerscentrum en 

onderhandelt met BPost om de gebouwen ter beschikking te stellen, te verhuren of te verkopen aan de 

stad. 

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester. 
 

5. Raadslid Dagmar Beernaert 

5.1 Voorstel 1: Oudenaarde Radicaal Digitaal 

We zijn 2016, momenteel worden de papieren versies van de dossiers op de gemeenteraad voorafgaand 

aan die gemeenteraad ter inzage gelegd in het Administratief Centrum Maagdendale.  

Het gemeentedecreet stelt duidelijk dat de dossiers elektronisch ter beschikking moeten gesteld worden 

(als een gemeenteraadslid daarom vraagt). Gemeenteraadsleden kunnen hierdoor op een eenvoudige wijze 

inzage krijgen en moeten zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis of het administratief 

centrum.  

Voorstel: 

Stad Oudenaarde gaat radicaal digitaal en stelt de dossiers van de gemeenteraad voorafgaand aan de 

gemeenteraad digitaal ter beschikking aan de leden van de gemeenteraad. 

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Dossche. 

 

5.2 Vraag 2: PAM Ename/Erfgoedcentrum Ename 

Vanaf 1 januari 2017 mag de provincie van de Vlaamse overheid niet langer de bevoegdheid dragen over 

persoons- en/of cultuurgebonden materies. Dit houdt onder meer in dat provinciale musea, zoals het PAM 

Ename/Erfgoedcentrum Ename, het PAM Velzeke  en het Gallo-Romeins Museum in Tongeren ofwel in 

Vlaamse handen komen ofwel in de handen van de steden waar ze gehuisvest zijn. 

Op overleg tussen de Vlaamse overheid en de verschillende stadsbesturen werd beslist om de deadline 

van eind januari 2016 vast te stellen voor de beslissing van de stadsbesturen of ze al dan niet intekenen op 

de overname (zoals ook aangegeven door Burgemeester Marnic De Meulemeester op de vorige 

gemeenteraad). Uit een artikel in Het Nieuwsblad (22/07/2015) blijkt dat het stadsbestuur van 

Oudenaarde alvast niet weigerachtig staat tegenover een mogelijke overname. 

Daarom volgende vragen: 

1. We zijn vandaag 25 januari en naderen de deadline vooropgesteld door de Vlaamse regering, 

heeft Stad Oudenaarde reeds een beslissing genomen in dit dossier? Zo ja, welke beslissing werd 

genomen? 

2. Welke argumenten pro en contra werden hierbij in overweging genomen? 

3. Heeft Stad Oudenaarde een zicht op de financiële middelen die tegenover de (mogelijke) 

overname staan? 

4. Heeft Stad Oudenaarde een zicht op de gevolgen voor het personeel na een (mogelijke) 

overname? 
 

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove. 

 

 

De vergadering wordt geheven om 21u13. 

Goedgekeurd in zitting van 22 februari 2016 

 

De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 

 

 

 

L. VANQUICKENBORNE M. DE MEULEMEESTER 

 


