
Oudenaarde, 18 september 2019

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, op MAANDAG 30 SEPTEMBER 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. 30/09/19

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. IMWV. Ontbinding.

2. Samenstelling raadscommissies.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit betreffende het voorzien in rechtstreekse participatie bij de realisatie van grootschalige 
hernieuwbare energie-installaties

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

4. Statuten en huishoudelijk reglement VARIANT. Goedkeuring.

BURGERZAKEN LANDBOUW

5. Gemeentelijk reglement betoelaging groenbemesting - aanpassing

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

6. Leveren en plaatsen van self-level deksels Leupegemstraat. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 
01 juli 2019 houdende gunning. 

7. Private verkaveling Danneels - De Snuifmolen. goedkeuren ontwerpakte grondafstand.

8. Groot onderhoud van buurtwegen - 3e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren van 
de raming en gunningswijze voor herhalingsopdracht.

9. Scheldeboorden/Kop : Aanleg Jan Van Pameleplein - bestek nr. W21172013. Bekrachtiging van 
de collegebeslissing dd° 16/09/2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening. 

10. Aanleg glasvezelkabel naar de sportdienst en de jeugddienst. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 
26/08/2019 houdende toewijs. 

11. Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 19/08/2019 houdende gunstig adviseren van de aangepaste eindafrekening.



12. Concessieovereenkomst voor de uitbating van 't Sportkot. Vaststellen van de voorwaarden. 

13. Weg-, riolerings- en omgevingswerken in de Weversstraat. Goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ( 
SHMVA) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ( VMSW)

14. Aanleg en herstel van voetpaden - Dienstjaar 2020. Bestek nr. W60232019. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Aanpassingswerken aan diverse pompstations.

16. Scheldeboorden/-kop fase 0 : goedkeuren ontwerpakte grondafstand

17. Weg- en rioleringswerken Mullem - project O212103. Goedkeuren van het definitief ontwerp.

18. Leveren en plaatsen van digitaal infobord. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de 
gunningswijze.

19. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

20. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - los meubilair. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement autodelen en elektrisch laden van voertuigen

22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement opstelstroken vrachtwagens in de Bruwaan

23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement verkeersvrije zone Schelde Eiland

24. Gemeentelijk aanvullend politiereglement betreffende afschaffing parkeerplaats voor personen 
met handicap Sint-Laurentiusstraat en Ohiostraat.

25. Subsidiebesluit - exploitatie van een fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie aan het 
station van Oudenaarde

26. Aanvullend politiereglement wegmarkering Burgschelde n.a.v. vernieuwen toplaag

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

27. Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.

28. Financiële rapportering 1ste semester 2019. Kennisname.

29. Retributie bibliotheek

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

30. Aankoop van drie bestelwagens t.b.v. dienst Infrastructuur Uitvoering. Goedkeuren van de 
raming en de lastvoorwaarden.

INFORMATICA

31. Toestemming cameragebruik in politiezone Vlaamse Ardennen

32. Toetreding tot het raamcontract van de stad Brugge voor alle percelen.

BESTUUR PERSONEEL

33. Delegatie dadingen nav beëindiging dienstverband.

KMO - HANDEL

34. Toekennen van subsidie bij aankoop en plaatsen van uniforme terrasschermen binnen het 
afgebakend gebied

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

35. Uitbetaling subsidies sociale zaken



SECRETARIAAT - NOTULEN

36. Goedkeuring notulen gemeenteraad 24 juni 2019.

SECRETARIAAT

37. Verzoekschrift aan de gemeenteraad: grafische en communicatieopdrachten door Oudenaarde 
Winkelstad vzw.


