Oudenaarde, 16 april 2019
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur, op MAANDAG 29 APRIL 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. 29/04/19
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Bestuursakkoord 2019-2024.

2.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 25 juni 2019.

3.

Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. Voordragen van een kandidaat-bestuurder
en een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

4.

Zefier cvba. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 13 juni 2019 en aanduiden
van een volmachtdrager en plaatsvervanger.

5.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 5 juni 2019.

6.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 26 juni 2019.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
7.

Aanduiden van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in het Beheerscomité
van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
8.

Erediensten. Rekening boekjaar 2018 van de verschillende kerkfabrieken

9.

Kennisgeving van het Ministerieel Besluit houdende erkenning van de samenvoeging van de
parochie Sint-Jozef te Oudenaarde met de te behouden parochie Sint-Walburga, eveneens te
Oudenaarde

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
10. Heraanleg Einestraat en Lappersfort - bestek nr. W00502017. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 25 maart 2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening.
11. Stedelijke sporthal Rode Los. Herstellen valput turnzaal. Bekrachtigen van de
toewijzingsbeslissing dd° 4 maart 2019.

12. Restauratie bedevaartsoord en kapel van Kerselare. Voorafgaand onderzoek. Bekrachtigen
collegebeslissing dd° 01/04/2019 houdende goedkeuren betalen stadsaandeel in het ereloon.
13. Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 08/04/2019 houdende gunstig adviseren van de eindafrekening.
14. Stadsverkaveling Diependale : aanleg openbare verlichting en laagspanning. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en de raming t.b.v. 41.025,80 EUR.
15. Vaddenhoek. Kosteloze grondafstand met het oog op de inlijving bij het openbaar domein.
Vaststellen van de voorwaarden.
16. Verbindingsriolering Rietgracht. Goedkeuring bovengrondse innemingen door Aquafin.
17. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op de rugbyterreinen. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en gunningswijze.
18. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019 - bestek nr. W00162019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
19. Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster - bestek nr
58842019. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 15/04/2019.
BESTUUR SPORT
20. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring verslag algemene
vergadering ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen in Kruisem
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
21. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - Toetreding tot de Vervoerregioraad.
22. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: P-plaatsen voorbehouden
voor personen met handicap in de Ruttemburgstraat en de Langbeenstraat, afschaffing
parkeerplaats voor personen met een handicap in de Groenstraat.
23. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende zuidzijde Markt.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
24. Goedkeuring jaarrekening 2017 Stad Oudenaarde. Kennisgeving.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
25. Leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de
raming.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
26. Uitbetaling subsidies sociale zaken
SECRETARIAAT - NOTULEN
27. Goedkeuring notulen gemeenteraad 25 maart 2019.

