
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 30/09/19

1. IMWV. Ontbinding.

De gemeenteraad stemt in met de agenda voor de bijzondere algemene vergadering van IMWV 
(Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen) op 5 november 2019 en met de 
ontbinding van de intercommunale.

2. Samenstelling raadscommissies.

De commissie van oud-schepen Cindy Franssen wordt overgenomen door schepen Mathieu Mas. 
Christine Vandriessche wordt voorzitter van de commissie en Cindy Franssen wordt lid van de 
commissie i.p.v. Mathieu Mas.
Commissie van schepen John Adam: Lieven Cnudde i.p.v. Mathieu Mas.
Commissie van schepen Peter Simoens: Christine Vandriessche i.p.v. Mathieu Mas.
Commissie van schepen Sybille De Vos: Mathieu De Cock i.p.v. Mathieu Mas.

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

Het dossier werd uitgesteld.

4. Statuten en huishoudelijk reglement VARIANT. Goedkeuring.

Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement  van de nieuw opgerichte 
projectvereniging VARIANT, die de interlokale vereniging voor Erfgoed in de Vlaamse Ardennen 
vervangt. Schepen Stefaan Vercamer wordt aangesteld als lid van de raad van bestuur en raadslid 
Kathy De Rycke als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem.

5. Gemeentelijk reglement betoelaging groenbemesting - aanpassing

Goedkeuring van de geactualiseerde versie van het gemeentelijk reglement voor de uitkering van een 
jaarlijkse toelage voor groenbemesting in de land- en tuinbouwsector.

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

Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 01 juli 2019 met gunning van de opdracht aan Stadsbader nv. 

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

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de kosteloze overdracht van de wegenis en de riolering in de 
privé-verkaveling De Snuifmolen in Bevere. De overdracht betekent dat de stad voortaan instaat voor 
het onderhoud en de herstellingen.

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

Groot onderhoud van buurtwegen. Goedkeuren van de raming ten bedrage van 223.328,50 euro 
(exclusief BTW) en gunning aan de bvba Cocquyt voor uitvoering van de herhalingsopdracht in 2019.

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



Scheldeboorden/-kop: aanleg van het Jan Van Pameleplein. Bekrachtiging van de collegebeslissing 
van 16/09/2019 met goedkeuring van de eindafrekening.

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

Aanleg glasvezelkabel naar de sportdienst en de jeugddienst. Bekrachtigen van de collegebeslissing 
van 26/08/2019 met toewijzing van de opdracht aan Fabricom.

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

Vervanging van de verwarmingsinstallatie in de Sint-Amanduskerk in Heurne. Bekrachtiging van de 
collegebeslissing van 19/08/2019 met gunstig advies voor de aangepaste eindafrekening.

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

Vaststelling van de voorwaarden in de concessieovereenkomst voor de uitbating van sporthal 't 
Sportkot in Leupegem.

13. Weg-, en 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)

Weg-, riolerings- en omgevingswerken in de Weversstraat n.a.v. de renovatie aan de 
appartementsgebouwen in de straat. 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.

Aanleg en herstel van voetpaden. Dienstjaar 2020. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en 
gunningswijze van het aanbestedingsdossier.

15. Aanpassingswerken aan diverse pompstations.

Goedkeuring van de uit te voeren aanpassingswerken aan diverse pompstations van de gemeentelijke 
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur door de nv Aquafin.

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

Scheldeboorden/-kop fase 0: goedkeuring van de ontwerpakte met grondafstand met wegenis en 
riolering in de Bourgondiëstraat.

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

Goedkeuren van het definitief ontwerp van de weg- en rioleringswerken in Mullem (Rooigem, 
Vaddenhoek, Mullemdorp, deel Herlegem en deel Westerring).

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

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier leveren en 
plaatsen van een digitaal infobord.

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



Goedkeuring van het aanbestedingsdossier (raming en wijze van gunnen) voor de herinrichting van de 
stedelijke openbare bibliotheek in het Vleeshuis, onderdeel totaalinrichting.

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

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier (raming en wijze van gunnen) voor de herinrichting van de 
stedelijke openbare bibliotheek in het Vleeshuis, onderdeel leveren en plaatsen los meubilair.

21. Gemeentelijk aanvullend politiereglement autodelen en elektrisch laden van voertuigen

Het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het autodelen en het vrij elektrisch laden van 
voertuigen wordt goedgekeurd. Op het Stationsplein worden twee parkeerplaatsen en op de 
betaalparking Smallendam één parkeerplaats voorbehouden voor autodelen. Er wordt één 
parkeerplaats voorbehouden op het Stationsplein en één op betaalparking Smallendam voor het 
opladen van elektrische voertuigen.

22. Gemeentelijk aanvullend politiereglement opstelstroken vrachtwagens in de Bruwaan

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement met het voorzien van opstelstroken 
voor vrachtwagens in de industriezone De Bruwaan. Het gaat over een opstelstrook t.h.v. De Bruwaan 
73 en t.h.v. De Bruwaan 28, telkens voor twee vrachtwagens voor de duur van één uur en een 
opstelstrook voor 8 vrachtwagens tussen het kruispunt van De Bruwaan met de Deinzestraat en het 
kruispunt met de Boterstraat.

23. Gemeentelijk aanvullend politiereglement verkeersvrije zone Schelde Eiland

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement met de instelling van een verkeersvrije 
zone op het Schelde-Eiland, begrensd door de Bourgondiëstraat en de Trekweg Linkeroever.

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

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer met afschaffing van een 
parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. Sint-Laurentiusstraat 32 en  Ohiostraat 122.

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

Het subsidiebesluit voor financiële ondersteuning van het project Fietspunt aan het spoorwegstation 
wordt goedgekeurd.

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

Naar aanleiding van het aanbrengen van een nieuwe toplaag op het wegdek van de Burgscheldestraat, 
worden eveneens nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Het aanvullend politiereglement ter zake 
wordt goedgekeurd.

27. Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.

Het dossier wordt uitgesteld.

28. Financiële rapportering 1ste semester 2019. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering over de 1ste semester 2019.

29. Retributie bibliotheek

Het retributiereglement van 22 oktober 2007 op het leveren van diensten door de stedelijke openbare 
bibliotheek wordt met goedkeuring van de gemeenteraad geactualiseerd.



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

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor de aankoop van drie bestelwagens ten behoeve van de 
technische diensten van de stad.

31. Toestemming cameragebruik in politiezone Vlaamse Ardennen

Op vraag van de politiezone Vlaamse Ardennen verleent de gemeenteraad de principiële toestemming 
voor het gebruik van zichtbare camera's in publieke ruimtes.

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

De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding van de stad tot het raamcontract van de stad Brugge 
voor de aankoop van diverse ICT-gerelateerde diensten en materiaal.

33. Delegatie dadingen nav beëindiging dienstverband.

De gemeenteraad machtigt het schepencollege om dadingen aan te gaan met personeelsleden naar 
aanleiding van de beëindiging van het dienstverband.

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

Voor de aankoop en het plaatsen van terrasschermen rond verbruiksterrassen binnen het afgebakend 
gebied, verleent de stad met goedkeuring van de gemeenteraad een subsidie van 250,- euro/lopende 
meter terrasscherm.

35. Uitbetaling subsidies sociale zaken

Goedkeuring van de lijst van instellingen en verenigingen ten dienste van gezinnen die subsidies van 
de stad ontvangen met opgave van het subsidiebedrag.

36. Goedkeuring notulen gemeenteraad 24 juni 2019.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 24 juni 2019 goedgekeurd.

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

De indiener van een verzoekschrift aan de gemeenteraad i.v.m. de gunning van communicatie- en 
grafische opdrachten door de vzw Oudenaarde Winkelstad licht zijn verzoekschrift tijdens de 
gemeenteraad toe.
Overeenkomstig art.39 §2 en §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt het 
verzoekschrift doorverwezen naar het college van burgemeester en schepenen, dat binnen de drie 
maanden na de datum van indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de 
verzoeker zal bezorgen.


