
Oudenaarde, 13 februari 2019

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, op MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 om 19.00 uur in het stadhuis, met het oog op de 
bespreking van de hiernavolgende agenda.

De leden van de raad worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne Lieven Cnudde

AGENDA GEMEENTERAAD DD. 25/02/19

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 28 maart 2019 en 
aanduiden van 3 bestuurders in de raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
in de algemene vergadering.

2. Gaselwest. Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 25 maart 2019 en 
aanduiden van 1 kandidaat-lid in het Regionaal Bestuurscomité Oost, 1 kandidaat-lid in de raad 
van bestuur, 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

3. IMWV. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12 maart 2019 en 
aanduiden van 1 kandidaat-lid in de raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
in de algemene vergadering.

4. TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 
en aanduiden van 1 kandidaat-lid in de raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger in het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten IMWV en 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger in de 
algemene vergadering.

5. SOLVA. Aanduiden van 1 bestuurder, 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit de 
oppositie en 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

6. IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 19 maart 
2019 en aanduiden van 1 kandidaat-bestuurder, 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

7. Bovenscheldebekken. Aanduiden van een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur en een 
plaatsvervanger.

8. Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.

9. Vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.



10. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een bestuurder en een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.

11. Onderwijsvereniging van steden en gemeenten. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder.

12. Rato vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene 
vergadering.

13. Vereniging voor Openbaar Groen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.

14. Projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en 
een plaatsvervanger in de algemene vergadering en een vertegenwoordiger-oppositieraadslid met 
raadgevende stem.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

15. Gemeentelijk reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

16. Vastleggen vertegenwoordiging maatschappelijke geledingen in Gecoro.

17. Goedkeuren ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

18. Aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Jozef en samenvoeging met de parochie Sint-
Walburga Oudenaarde

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

19. RUP Stationskwartier - Saffre frères site : goedkeuren van het wegenistraject.

20. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2019 - bestek nr. W59432019. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.  

21. Weg- en rioleringswerken in de Wei- en Leebeekstraat (Kruisem) en Heirweg ( Oudenaarde). 
Goedkeuren van de samenwerkings- en studieovereenkomst en voorlopig bepalen van het 
stadsaandeel in de werken.

22. OC Heurne : ontwerp en uitvoering technische installatie. Bekrachtigen van de 
toewijzingsbeslissing dd° 21/1/2019

23. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op rugbyterreinen - bestek nr. W58832018. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

24. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

25. Vaststellen van de voorwaarden voor het voorafgaand visum van de financieel directeur

26. Vaststellen begrip dagelijks bestuur

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

27. Aankoop van een vorkheftruck 3 ton t.b.v. Bestuur Infrastructuur Uitvoering.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

28. Retributiereglement inschrijvingstarief niet-regelmatige leerling in de SAMWD

29. Aanvraag tot programmeren van een nieuw structuuronderdeel en lesbevoegdheid in de 
bijhorende opties (klassieke en hedendaagse dans- in het Domein Dans, derde graad vanaf 
schooljaar 2019-2020.



30. Aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen SAMWD Oudenaarde en KBO Levensblij en 
GO! MPI 't Craeneveld vanaf schooljaar 2019-2020.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

31. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur.

JEUGD

32. Subsidiebesluit jeugdopbouwwerk in Oudenaarde 2019-2021.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

33. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met LOGO Gezond +

34. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor LOGO Gezond + vzw

SECRETARIAAT - NOTULEN

35. Goedkeuring notulen gemeenteraad 28 januari 2019.


