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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 29 MAART 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 26 februari 2021. Kennisname. 
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 14 maart 2021. Kennisname. 

Vrije tijd 
3. Verslag vergadering Werkgroep Gedichtendag. Kennisname 
4. Aankoop elektrische bakfietsen. Goedkeuring 
5. Sluiting bibliotheek voor herinrichting, dienstverlening tijdens sluiting en voorstel heropening. 
Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Mobiliteit 
6. Politiebesluit vaccinatiecentrum COVID-19 in COC – Nieuwebrugstraat - aanpassing. 
Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 26 februari 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 

- Schrijven van de kerkfabriek Sint-Pieter houdende de notulen van de kerkraad van 26 februari 
2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  



 

 2/6 

2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 14 maart 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 

- Schrijven van de kerkfabriek Sint-Hermesbasiliek houdende de notulen van de kerkraad van 14 
maart 2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Vrije tijd 

3. Verslag vergadering Werkgroep Gedichtendag. Kennisname 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering Werkgroep Gedichtendag Cultuurlink dd. 10/03/2021 

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de vergadering Werkgroep 
Gedichtendag Cultuurlink dd. 10/03/2021 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag vergadering Werkgroep Gedichtendag Cultuurlink dd. 10/03/2021. 
 

4. Aankoop elektrische bakfietsen. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
Relevante documenten 
Ingediende offertes  
Tabel met vergelijk overzicht van de offertes  
Feiten/context/motivering 
Er werd vooraf al heel wat opzoekingswerk gedaan naar het merk en het model dat het best zou 
voldoen aan de noden van de Dienst. Er werden vijf winkels aangeschreven om een offerte in te 
dienen, waaronder 2 uit Ronse 
Als we enkel op prijs kijken, is dit de volgorde: 
Bike Concept uit Kortrijk: €11.203 
Special E-bikes uit Zottegem: €12.850,20 
Cyclom uit Ninove: €12.938,28 
Het voorstel van Jacky Sport voldoet eigenlijk niet aan de voorwaarden zoals hieronder beschreven. 
Het volume van de bak is kleiner dan gevraagd en de bak is niet vervaardigd uit hard materiaal en ook 
niet afsluitbaar.  
Het voorstel van JoJo Bikes was nog verder verwijderd van de criteria en de prijs lag tussen €8000 à 
€10000/bakfiets . 
Het prijsverschil tussen Bike Concept en de andere 2 winkels wordt verklaard door het feit dat Bike 
Concept de prijzen excl. BTW van Urban Arrow doorgeeft als prijzen incl. BTW. Er werd telefonisch 
contact opgenomen om er zeker van te zijn dat er hier geen fout gemaakt werd . Telefonisch hebben 
ze bevestigd dat de offerte correct is. Bike Concept heeft twee winkels en de contactpersoon is echter 
niet de persoon die de offerte opgemaakt heeft.  Daarnaast heeft Bike Concept pas heel laat een 
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offerte doorgestuurd. Aangezien ze er nog eens telefonisch aan moesten herinnerd worden en hun 
uitleg was dat ze dachten geen bakfiets te kunnen aanbieden die aan de criteria voldeed, terwijl ze 
wel degelijk het merk verkopen dat zeker aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens bleek de offerte 
niet te kloppen, want ze hadden slechts 1 bak voorzien voor 2 fietsen. Dat allemaal te samen 
genomen, zorgt voor geen goed gevoel bij Bike Concept.  
Overwegende het voorstel om te kiezen voor Special E-bikes, owv bovengenoemde redenen. 
Bijkomende argumenten voor Special E-bikes zijn:  
Zij kunnen de service uitvoeren ter plaatse met een uitgeruste service wagen.  
Zij geven de duidelijkste omschrijving van wat het periodieke onderhoud omvat, zoals ook gevraagd in 
de prijsaanvraag. 
PS: Special E-bikes heeft wel degelijk twee identieke offertes doorgestuurd. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de aankoop van 2 elektrische bakfietsen bij de firma Special E-bikes uit Zottegem, 
te betalen met het geld van het noodfonds. 
 

5. Sluiting bibliotheek voor herinrichting, dienstverlening tijdens sluiting en voorstel 
heropening. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2020 over het lokaal bestuur. 

Feiten/context/motivering 

De bibliotheek staat voor een belangrijke herinrichting en een overschakeling naar zelfuitleen. De 
voorbije maanden gebeurden reeds veel voorbereidende en ook uitvoerende werken in dit kader, 
tijdens dewelke de bibliotheek open kon blijven, doordat deze werken plaatsvonden in zones in de bib 
die afsluitbaar zijn (de cyberruimte, de leeszaal). 
In het kader van het verwijderen en restaureren van het glas-in-loodraam van de bib en het creëren 
van een nieuwe doorgang in de bib, sloot de bib kort geleden al een volledige week haar deuren. 
In de volgende fase van het project, is het noodzakelijk om de bib een aantal weken volledig te sluiten 
voor het publiek, gezien het hart van de dienstverlening (de balies – het inlever- en uitleenproces) 
volledig geautomatiseerd en vernieuwd wordt. 
In deze nota schetsen we een voorstel voor sluiting van de bibliotheek, een voorstel voor 
dienstverlening aan de klant tijdens de sluitingsperiode, en een voorstel op grote lijnen voor 
heropening in 3 momenten. 
Sluiting bib 
We stellen voor om de bib te sluiten vanaf maandag 10 mei tot en met donderdag 24 juni. Deze 
sluitingsperiode van 7 weken is noodzakelijk voor het uitvoeren van: 

- Voorbereidende werken: leegmaken en verwijderen oude balies, verwijderen bestaande 
verlichting en te vervangen los meubilair, inpakken collecties in verhuisdozen, tijdelijk 
verplaatsen publieksPC’s en catalogusPC’s… 

- Schilderwerken door de technische dienst 
- Bekabelingswerken door de technische dienst  
- Het plaatsen van de nieuwe verlichting 
- De plaatsing van het maatwerkmeubilair: de nieuwe RFID-balie, de nieuwe infobalie en de 

maatwerkbanken over de radiatoren 
- De integratie van de RFID-toestellen (de beveiligingspoorten, de zelfscantoestellen, de 

betaalautomaat) in het nieuwe meubilair, het uitgebreid testen van deze nieuwe toestellen en 
de opleiding voor de medewerkers over het gebruik van elk toestel zodanig dat alles foutloos 
operationeel is bij heropening 

- De installatie van de publieke PC’s en het testen van de PC’s. 
- De installatie en het testen van de catalogusPC’s 
- De plaatsing van het nieuwe, losse (zit)meubilair en de nieuwe bibliotheekrekken. 
- Het grondig poetsen van de bibliotheek met een team van de poetsdienst. 
- Het terugplaatsen van alle collecties in de (nieuwe) rekken. 
- De praktische voorbereidende werken voor de heropening. 
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De planning voor de sluiting werd in overleg bepaald met de technische dienst, op basis van de 
werken die zij zullen uitvoeren en de tijdsduur die hiervoor nodig is, alsook met de externe 
leveranciers. 
Een bib sluiten voor 7 weken is natuurlijk een lange periode voor het publiek. Gezien de aard van de 
werken, menen wij echter dat deze periode noodzakelijk is. Er moet ook rekening gehouden met 
enkele feest- en brugdagen in de voorgestelde sluitingsperiode. 
De bib stelt ook voor om voor de klanten te voorzien in een afhaalservice tijdens de sluitingsperiode 
(zie infra).  
Dienstverlening voor klanten tijdens de sluiting 

- Tijdens de sluiting van de bib is het niet mogelijk om de bibliotheek te bezoeken om zelf 
materialen te kiezen, of om de publieke pc’s te gebruiken en te kopiëren/printen. Gezien de 
aard van de werken die dienen te gebeuren in de bib, kunnen we geen publiek toelaten tot het 
gebouw. 

- De klant kan wel gebruik maken van een afhaalservice. Dit kan tijdens de volledige 
sluitingsperiode van de bib wekelijks op 2 momenten: 

o Woensdagnamiddag van 14u – 17u 
o Vrijdagnamiddag/-avond van 15u tot 19u 

De afhaalbib is gratis voor alle leden van de bib. Ook de leerkrachten kunnen steeds gebruik 
maken van de afhaalbib voor het maken van klaspakketten. 
Bestellen kan via een online invulformulier. Beschikt de klant niet over de mogelijkheid om 
online het formulier in te vullen, dan kunnen zij de bib telefonisch contacteren. 
Boeken inleveren kan ook op de momenten van de afhaalbib, maar dit is niet verplicht. 

- De uitleentermijn van alle materialen wordt voor alle klanten automatisch verlengd tot 
en met zaterdag 17 juli (=3 weken na heropening). Zo heeft elke klant na heropening  
voldoende tijd om na heropening de materialen in te leveren. Zo kunnen we na heropening de 
bezoekersstromen spreiden, en kunnen de klanten gespreid de uitgeleende materialen 
terugbrengen. Dit is niet alleen belangrijk in functie van corona, maar ook in functie van een 
goede dienstverlening aan de klant: elke klant moet immers ook vertrouwd raken met RFID en 
zo kunnen we zeer lange wachtrijen vermijden. 

- Gezien tijdens de sluitingsperiode bepaalde collecties niet toegankelijk zullen zijn omdat ze in 
verhuisdozen zullen zitten (het gaat in het bijzonder om de boekencollectie voor 
volwassenen), en deze deelcollecties dus ook niet zullen kunnen gevraagd worden tijdens de 
afhaalbib, stellen we voor om het aantal materialen dat kan uitgeleend worden vóór de 
sluiting van de bib tijdelijk te verhogen, en dit vanaf het moment van goedkeuring door het 
CBS. Op die manier kan het publiek nog voldoende leesvoer in huis halen vooraleer de 
bib sluit en bepaalde deelcollecties ontoegankelijk worden voor de duur van de 
sluiting.  
Concreet stellen we voor het aantal uit te lenen boeken te verhogen van 20 boeken ipv 10 
boeken per kaart, en het aantal strips/tijdschriften te verhogen naar 20 in plaats van 10 per 
kaart. Voor de overige materialen, blijft het maximum aantal uit te lenen materialen gelijk. 
Hoewel deze maatregel vooral belangrijk is voor de klant, is er ook logistiek een pluspunt: 
hoe meer materialen er zijn uitgeleend, hoe minder materialen er moeten opgeborgen worden 
in verhuisdozen en tijdelijk verplaatst moeten worden. 

- Tijdens de sluiting van de bib zal de bibliotheek bereikbaar zijn (telefonisch of via mail) 
tijdens de kantooruren. 

Communicatie 
De sluitingsperiode van de bib en de dienstverlening tijdens de sluiting worden uiteraard, van zodra 
goedgekeurd door het CBS, uitgebreid gecommuniceerd via diverse kanalen, zowel schriftelijk 
als online.  

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
gaat akkoord met de voorgestelde sluitingsperiode van de bibliotheek vanaf maandag 10 mei tot en 
met donderdag 24 juni (7 weken), in functie van de herinrichting en de overschakeling op zelfuitleen. 



 

 5/6 

Artikel 2:  
gaat akkoord met het voorstel voor dienstverlening aan het publiek tijdens de sluitingsperiode zoals 
beschreven, met de afhaalservice, de verlengde uitleentermijn voor de materialen en het tijdelijk 
verhogen van het maximum uit te lenen materialen per lenerskaart. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Mobiliteit 

6. Politiebesluit vaccinatiecentrum COVID-19 in COC – Nieuwebrugstraat - aanpassing. 
Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De nieuwe gemeentewet, artikel 135 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het politiebesluit van 22 februari 2021 waarbij parkeerbeperkingen worden ingevoerd in de 
Nieuwebrugstraat naar aanleiding van het oprichten van het vaccinatiecentrum in het COC. 
Feiten/context/motivering 
In het COC werd vanaf 1 maart 2021 een vaccinatiecentrum opgericht ter bestrijding van de 
coronapandemie. Deze activiteit gaf aanleiding tot het treffen van passende beperkingsmaatregelen 
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid.  
Aan de kant van de onpare huisnummers werden geen parkeerbeperkingen opgelegd en kan vrij 
geparkeerd worden. 
Door deze maatregel is het voor de bewoners van de Nieuwebrugstraat  niet meer mogelijk om ter 
hoogte van hun eigen woning te parkeren gezien de niet voorbehouden parkeerplaatsen worden 
ingenomen door hulpverleners en bezoekers van het vaccinatiecentrum. 
Omwille van dit probleem wordt overgegaan tot het invoeren van bewonersparkeren in de 
Nieuwebrugstraat aan de kant van de onpare huisnummers voor de periode dat het vaccinatiecentrum 
in het COC ingericht is. 
De bewoners van de Nieuwebrugstraat kunnen per woning 1 bewonerskaart bekomen en op aanvraag 
een 2e kaart, indien nodig . 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord  
- met het invoeren van het bewonersparkeren in de Nieuwebrugstraat aan de kant van de onpare 
huisnummers tussen het E. De Malanderplein en de Poermagazijnstraat;  
- de bewoners van de Nieuwebrugstraat de mogelijkheid te geven tot het bekomen van een 
bewonerskaart per woning 
Artikel 2: 
Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E1 met onderbord ‘uitgezonderd bewonersparkeren’ + 
onderbord type GXa/GXb respectievelijk aan het begin en einde van de zone 
Artikel 3: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 4: 
De overtredingen op de bepalingen van dit besluit zullen vervolgd en gestraft worden met enkele 
politiestraffen. 
Artikel 5: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


