
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 25/02/19

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.

De agenda voor de algemene vergadering van de afvalintercommunale I.Vl.A. op 28 maart 2019 wordt 
goedgekeurd. De aanstelling van 3 leden in de raad van bestuur van I.Vl.A. wordt uitgesteld. Raadslid 
Kristof Meerschaut wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. Raadslid 
Julie Dossche wordt tot het einde van de legislatuur 2019-2024 aangesteld als vertegenwoordiger en 
gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde als plaatsvervangend vertegenwoordiger 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.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 25 maart 2019 wordt 
goedgekeurd.
Raadslid Franka Bogaert wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité 
Oost en als kandidaat-lid voor de raad van bestuur.
De raadsleden Mathieu Mas en Danny Lauweryns worden tot het einde van de legislatuur 
respectievelijk aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 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.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV op 12 maart 2019 wordt 
goedgekeurd.
Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van 
bestuur.
Raadslid Robbin De Vos wordt tot het einde van de legislatuur 2019-2024 aangeduid als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en raadslid Christine Vandriessche als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 wordt goedgekeurd.
Danny Lauweryns wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder (activiteit Domeindiensten) en 
gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde wordt aangeduid als lid van het regionaal adviescomité 
Domeindiensten.
De aanstelling van 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering wordt uitgesteld tot de 
gemeenteraad van maart.
Raadslid Robbin De Vos wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger 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.



Raadslid Tineke Van hooland wordt voorgedragen als bestuurder in de raad van bestuur en het 
Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie (GID) en Bescherming op 
het Werk van SOLVA.
Raadslid Elisabeth Meuleman wordt voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem in de raad van 
bestuur en de GID.
Raadslid Mathieu De Cock wordt aangesteld als vertegenwoordiger en raadslid Murat Yurtay als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 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.

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 19 maart 2019 wordt goedgekeurd.
Raadslid Julie Dossche wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en 
raadslid Kristof Meerschaut als kandidaat-lid met raadgevende stem.
Raadslid Christine Vandriessche wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
en raadslid Danny Lauweryns als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

De gemeenteraad duidt burgemeester Marnic De Meulemeester aan als vertegenwoordiger van de stad 
in het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken en gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Burgemeester Marnic De Meulemeester wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van 
bestuur.
Raadslid Robbin De Vos wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering en schepen Stefaan Vercamer als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Burgemeester Marnic De Meulemeester wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van 
bestuur.
Raadslid Robbin De Vos wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering en schepen Cindy Franssen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de 
raad van bestuur.
Raadslid Christine Vandriessche wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering en raadslid Danny Lauweryns als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

11. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Aanduiden van een vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder.

Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder.
Schepen Sybille De Vos wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering en raadslid Mathieu Mas als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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



Raadslid Robbin De Vos wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de algemene 
vergadering van RATO vzw en raadslid Murat Yurtay als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Raadslid Robbin De Vos wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur of het 
Financieel Comité van de VVOG en aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering.
Raadslid Mathieu De Cock wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger 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.

Schepen Stefaan Vercamer wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de stad in de algemene 
vergadering en raadslid Murat Yurtay als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Raadslid Dagmar Beernaert wordt aangeduid als vertegenwoordiger-oppositieraadslid met 
raadgevende stem in de algemene vergadering.

15. Gemeentelijk reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin.

Het reglement voor de aanleg van geveltuintjes, waardoor deze mogen aangelegd worden na 
eenvoudige melding en mits naleving van de voorwaarden, wordt goedgekeurd. Er wordt een 
pilootproject opgestart in de Meldenstraat in de deelgemeente Melden.

16. Vastleggen vertegenwoordiging maatschappelijke geledingen in Gecoro.

De raad legt de vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen in de Gemeentelijke 
Commissie van advies voor Ruimtelijke Ordening vast.

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

De raad keurt het raamwerk voor het project Masterplan Oudenaarde Linkeroever, Circulair 
Scheldepark goed.

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

Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur brengt de stad advies uit over de opheffing van de 
Sint-Jozefsparochie Oudenaarde en de samenvoeging met de parochie Sint-Walburga. De 
gemeenteraad adviseert de aanvraag gunstig.

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

Het wegenistraject van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationskwartier - site Saffre Frères site wordt 
goedgekeurd.

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

Het lastenboek en de raming m.b.t. tot het dossier buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - 
dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

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.



M.b.t. de weg- en rioleringswerken in de Wei- en Leebeekstraat ( Kruisem) en Heirweg (Oudenaarde) 
wordt de samenwerkings- en studieovereenkomst en het voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de 
werken goedgekeurd.

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

De toewijzingsbeslissing van het ontwerp en de uitvoering van de technische installatie in het 
Ontmoetingscentrum in de Heurnestraat wordt door de gemeenteraad bekrachtigd.

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

Het dossier wordt uitgesteld.

24. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

Het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende afschaffing van 
een parkeerplaats voor personen met handicap in de Rekkemstraat en het instellen van parkeerverbod 
langs het voetpad in Verdurestraat wordt goedgekeurd.

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

De voorwaarden voor het voorafgaandelijk visum van de financieel directeur van de stad worden door 
de raad vastgesteld.

26. Vaststellen begrip dagelijks bestuur

Het begrip 'dagelijks bestuur' wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

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

De raad keurt het aanbestedingsdossier voor de aankoop van een vorkheftruck van 3 ton voor de dienst 
Infrastructuur Uitvoering goed.

28. Retributiereglement inschrijvingstarief niet-regelmatige leerling in de SAMWD.

De gemeenteraad stemt in met het retributiereglement met vaststelling van de inschrijftarieven voor 
niet-regelmatige leerlingen in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

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.

De aanvraag tot et 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 wordt goedgekeurd.

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

De aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans Oudenaarde en KBO Levensblij en GO! MPI 't Craeneveld vanaf schooljaar 2019-2020 wordt 
goedgekeurd.

31. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur.

De samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur tussen de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten, MPI 't Craeneveld, KBO Levensblij, KBO De Horizon en KBO Kameleon wordt 
goedgekeurd.

32. Subsidiebesluit jeugdopbouwwerk in Oudenaarde 2019-2021.



De samenwerkingsovereenkomst met subsidiebesluit met de vzw Uit De Marge voor het uitwerken 
van een project rond jeugdopbouwwerk in Oudenaarde wordt goedgekeurd.

33. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met LOGO Gezond +

De bestaande samenwerkingsovereenkomst met LOGO Gezond+ wordt hernieuwd.

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

De gemeenteraad duidt schepen Cindy Franssen aan als vertegenwoordiger van het stadsbestuur in 
LOGO Gezond+ en raadslid Tineke Van hooland als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

35. Goedkeuring notulen gemeenteraad 28 januari 2019.

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad op 28 januari 2019 worden goedgekeurd.


