Oudenaarde, 4 juni 2019
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 27 mei 2019 om 19 u 00 uur in het stadhuis, met het oog op de bespreking
van de hiernavolgende agenda.
Adjunct-algemeen directeur,

De voorzitter,

Geert De Meyer

Lieven Cnudde
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Verlenging deelname aan SOLVA.

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in
de vorm van een dienstverlenende vereniging SOLVA voor een duur van 16 jaar met ingang van 1
november 2019.
2.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 27 juni 2019.

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de afvalintercommunale I.Vl.A. op 27
juni 2019. Raadslid Julie Dossche werd voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als
vertegenwoordiger van de stad om de algemene vergaderingen bij te wonen en
gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
3.
IMWV. Uitnodiging en gewijzigde agenda voor de algemene vergadering op 25 juni
2019.
Goedkeuring van de geactualiseerde agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale
IMWV op 25 juni 2019. Raadslid Robbin De Vos werd voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als
vertegenwoordiger van de stad om de algemene vergaderingen van IMWV bij te wonen en raadslid
Christine Vandriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
4.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 21 juni 2019.

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van TMVW op 21 juni 2019. De
raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De Cock werden voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid
als vertegenwoordigers van de stad om de algemene vergaderingen van TMVW bij te wonen.
5.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 17 juni 2019.

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest op 17 juni 2019. Raadslid
Mathieu Mas werd voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om de

algemene vergaderingen van Gaselwest bij te wonen en raadslid Danny Lauweryns als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
6.
Interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2018
en begroting 2019
De jaarrekening 2018 van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen werd op 31
december 2018 afgesloten met 27.273,56 euro aan inkomsten en 28.555,58 euro aan uitgaven. In de
begroting 2019 worden de inkomsten geraamd op 21.771,41 euro en de uitgaven op 32.771,41 euro.
Rekening en begroting werden door de gemeenteraad goedgekeurd.
7.

Budgetwijziging boekjaar 2019 van verschillende kerkfabrieken (2)

Goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabrieken Sint-Vedastus Nederename
en Sint-Martinus Welden. Het gaat om investeringstoelagen van respectievelijk 19.409,00 euro en
18.012,41 euro.
8.
Restauratie bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare. Fase 2 lot 1 - keermuren.
Bekrachtigen collegebeslissing dd° 23 april 2019 houdende betalen voorschot ereloon aan
architectuurstudio De Schacht.
Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen voor het betalen van
een voorschot van het ereloon aan architectuurstudio De Schacht m.b.t. tot de restauratie van de
keermuren van het bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Kerselare.
9.
Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2019 - bestek nr W59802019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De lastvoorwaarden en de wijze van gunnen m.b.t. het dossier onderhouds- en herstellingswerken aan
cementbetonverhardingen-dienstjaar 2019 worden goedgekeurd.
10.
Restauratie huis Steenhuyse - Markt 37. Vaststellen van het definitief stadsaandeel in de
werken.
Goedkeuren van het definitief stadsaandeel t.b.v. 58.677,72 euro voor de restauratie van de woning
Steenhuyse, Markt 37, eigendom van de kerkfabriek Sint-Walburga.
11.

Saffre frères site. Goedkeuring weg- en rioleringstraject.

Het ontwerp van het weg- en rioleringstracé en de omgevingswerken in het kader van het project
Saffrou aan de Dijkstraat wordt goedgekeurd.
12.
Goedkeuren ontwerp concessieovereenkomst voor de exploitatie van het
ontmoetingscentrum ( OC) Heurne tussen de stad en vzw Ontmoetingscentrum Amigo.
Goedkeuren van het ontwerp van de concessieovereenkomst tussen het stadsbestuur en de vzw
Ontmoetingscentrum Amigo voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum aan de Heurnestraat in
Heurne.
13.
Weg- en rioleringswerken cluster Broeke ( Boskant- Kleistraat - Opstalle - Bronstraat -'t
Jolleveld - Driesleutelstraat - Sint-Amelbergastraat- Ruiterstraat en Kloosterstraat). Project
O215276A - bestek nr. 4630003-2118.6. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het ontwerpproject "Weg- en rioleringswerken cluster Broeke (Boskant - Kleistraat - Opstalle Bronstraat - 'T Jolleveld - Driesleutelstraat - Sint-Amelbergastraat- Ruiterstraat en Kloosterstraat)",
opgemaakt door het studiebureau nv Sweco wordt goedgekeurd.

14.

Vaststellen van verkrijgende verjaring perceel privaat patrimonium van de stad.

Vaststellen van de verkrijgende verjaring van het perceel grond, gelegen in de Gaspar Heuvicstraat en
behorende tot het privé-patrimonium van de stad ten gunste van de aanpalende eigenaars.
15.

Private verkaveling SHM - Riedekens. Goedkeuren akte grondoverdracht.

Goedkeuring van de kosteloze overname van de wegenis en het openbaar domein in Riedekens van de
sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
16.
Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende Pplaats voorbehouden voor personen met handicap in de Galgestraat.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement goed voor het voorbehouden
van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Galgestraat 66.
17.

Solva-aanpassing kapitaalsaandeel. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het kapitaalsaandeel van de stad in het
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA. De stad onderschrijft 88 aandelen tegen 12,50 euro
voor een totaalbedrag van 1.100,00 euro.
18.

Aanpassing fietsvergoeding.

Goedkeuring van het optrekken van de fietsvergoeding van het stadspersoneel in het kader van het
woon-werkverkeer van 23 naar 24 eurocent/kilometer (automatische indexering).
19.

Uitbetaling subsidies sociale zaken

Goedkeuring van de lijst van verenigingen en instellingen ten dienste van gezinnen die een jaarlijkse
financiële toelage van het stadsbestuur ontvangen.
20.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 29 april 2019 goedgekeurd.
21.

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 30 april 2019. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 30 april 2019 van het Agentschap Binnenlands
Bestuur in verband met een klacht die tegen het stadsbestuur werd ingediend over de gunning van de
opdracht 'imagocampagne'.

