Oudenaarde, 9 november 2019
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur op MAANDAG 4 NOVEMBER 2019 om 19u00 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. 04/11/19
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 3 december 2019.

2.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december
2019.

3.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12 december
2019.

4.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 11 december 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
5.

Nieuwe straatnaam voor woonontwikkeling Diependale

6.

Wijziging raadsbesluit dd° 25/02/2019 met betrekking tot samenstelling gecoro.

BESTUUR CULTUUR. MOU
7.

Aankoop van een Oudenaards wandtapijt. Uitbrengen van een bod. Bekrachtiging beslissing
college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 30/09/2019 houdende goedkeuren van de eindafrekening

9.

Onderhandse verkoop van een deelperceel gelegen Aalststraat. Vaststellen van de voorwaarden.

10. Sint-Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte : uitvoeren urgentiewerken aan de
muurschilderingen. Bekrachtigen van de collegebeslissing van 14 oktober 2019 houdende gunstig
adviseren van de toewijs, bijkomende werken schimmelbestrijding en voorlopig bepalen van het
stadsaandeel in de werken.

11. Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
12. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - bestek nr W00462019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
13. Inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, goedkeuring aanbod openbare verlichting
door de distributiemetbeheerder Gaselwest, kennisneming bijhorend reglement, goedkeuring
regiomasterplan en verledden van de openbare verlichting.
14. Private verkaveling Pijkenherestraat Bevere - Delmulle. goedkeuren van de ontwerpakte
kosteloze grondafstand.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - signalisatie Boterbloemstraat
16. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats voor
personen met een handicap in de Désiré Waelkensstraat en afschaffen parkeerplaats voor
personen met een handicap in de Broekstraat.
17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - stilstaan- en parkeerverbod N8 Berchemweg
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
18. Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.
19. Goedkeuring jaarrekening 2018 Stad Oudenaarde. Kennisgeving.
20. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang.
21. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op
het gebruik van het containerpark - Diftar
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
22. Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst - bestek nr L00082019.
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 7 oktober 2019.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
23. KABK Lesurenpakket.
KMO - HANDEL
24. Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad van
bestuur.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
25. Uitbetaling subsidies sociale zaken
SECRETARIAAT - NOTULEN
26. Goedkeuring notulen gemeenteraad 30 september 2019.

GEHEIME ZITTING
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
27. Samenstelling Gecoro periode 2019 - 2024.

