Oudenaarde, 13 maart 2019
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur, op MAANDAG 25 MAART 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. 25/03/19
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

2.

I.Vl.A. Aanduiden van 3 bestuurders in de raad van bestuur.

3.

TMVW. Aanduiden van 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.

4.

Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen, Centrum Basiseducatie. Aanduiden van een vertegenwoordiger
in het bestuur van de vzw.

5.

ERSV Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering
en een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

6.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 28 maart 2019.

7.

OVSG. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en een kandidaatbestuurder. Herneming beslissing 25 februari 2019.

BESTUUR CULTUUR
8.

Realiseren kunstwerk Scheldekop Oudenaarde van kunstenaar Kris Martin (Oudenaarde).

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
9.

Vertegenwoordiging en budget interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
10. Weg- en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat. Bestek nr. W24052016. Bekrachtigen van
de collegebeslissing dd° 25/02/2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening.
11. Groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017. Bestek nr. W23512016. Bekrachtigen van
de collegebeslissing dd° 04 maart 2019 houdende goedkeuren van de eindafrekening.
12. Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. W59202019.
Bekrachtigen collegebesluit dd° 25/02/2019.

13. Omgevingswerken Muziekacademie - bestek nr. W22962015. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 04 maart 2019 houdende goedkeuring van de aangepaste eindafrekening.
14. Renovatie dak technische dienst Paalstraat - bestek nr. W5898
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 4 maart 2019
15. Onderhandse verkoop van het pand genaamd "lijkenhuisje" gelegen Karel Martelstraat 34+ te
Mater. Vaststellen van de voorwaarden.
16. Slopen gebouwen en aanhorigheden Kortrijkstraat +342 ( voormalige camping) - bestek nr.
W59222019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
17. Burgemeester Thienpontstadion : aanpassen sanitaire installatie - bestek nr. W59522019.
Bekrachtigen collegebesluit dd° 18/02/2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
18. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende : opnemen van
Spei in de betalende zone B voor bewonerskaarten, P-plaats voorbehouden voor personen met
handicap in de Doornikse Heerweg.
19. Gemeentelijk aanvullend politiereglement betreffende signalisatie Rodelos en omgeving
stedelijke sporthal.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
20. Kennisname overeenkomst nr. 19/037 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Oudenaarde voor de automatische
toekenning van aanvullende rechten met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari
2016 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig
artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
21. Retributie over de vergoeding van juryleden academies.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
22. Aanduiden van twee vertegenwoordigers voor de gezinsraad
SECRETARIAAT - NOTULEN
23. Goedkeuring notulen

