LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
GEMEENTERAAD DD. 04/11/19
1.

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

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale voor
crematoriumbeheer IGS Westlede op 3 december 2019. De vergadering wordt bijgewoond door de
vertegenwoordiger van de stad, raadslid Christine Vandriessche.
2.
TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 19
december 2019.
Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone vergadering van de intercommunale
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW) op 19 december 2019. De
vergadering wordt bijgewoond door de vertegenwoordiger van het stadsbestuur, raadslid Danny
Lauweryns.
3.
Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12
december 2019.
Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale
Gaselwest op 12 december 2019. De vergadering wordt bijgewoond door de vertegenwoordiger van
het stadsbestuur, schepen Mathieu Mas.
4.

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

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband SOLVA op 11 december 2019. De vergadering wordt bijgewoond door de
vertegenwoordiger van het stadsbestuur, raadslid Mathieu De Cock.
5.

Nieuwe straatnaam voor woonontwikkeling Diependale

De nieuw aangelegde wegenis in het woonontwikkelingsproject wijk Diependale krijgt de naam
Tonkinstraat mee.
6.

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

Goedkeuring van de geactualiseerde raadsbeslissing van 25 februari 2019 met vaststelling van de
samenstelling van de Gemeentelijke Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening. Aangezien na
verscheidene oproepen tot kandidaatstelling niemand zich aanmeldde om als deskundige mobiliteit en
duurzaamheid in GECORO te zetelen, wordt die voorwaarde in de oorspronkelijke beslissing
geschrapt.
7.
Aankoop van een Oudenaards wandtapijt. Uitbrengen van een bod. Bekrachtiging
beslissing college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019.
Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege van 21 oktober 2019 om een bod uit te
brengen op een 16de-eeuws Oudenaards wandtapijt uit de reeks De Geschiedenis van Alexander, dat
door het veilinghuis Sotheby's in New York te koop werd aangeboden. Het bod van de stad werd
tijdens de veiling weerhouden, zodat de collectie historische Oudenaardse wandtapijten met een uniek
stuk wordt uitgebreid.
8.
Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 30/09/2019 houdende goedkeuren van de eindafrekening
Bekrachtiging van de collegebeslissing van 30/09/2019 met goedkeuring van de eindafrekening voor
het leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat.

9.
Onderhandse verkoop van een deelperceel gelegen Aalststraat. Vaststellen van de
voorwaarden.
Vaststelling van de voorwaarden voor de onderhandse verkoop van een deel van een perceel grond in
de Aalststraat op de hoek met Wijnendale. De grond wordt met goedkeuring van de gemeenteraad
verkocht tegen 6.300,- euro.
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.
Restauratie van de crypte in de Sint-Eligiuskerk te Eine: uitvoeren van urgentiewerken aan de
muurschilderingen. De collegebeslissing van 14 oktober 2019 houdende gunstig adviseren van de
toewijs, het uitvoeren van bijkomende werken in het kader van schimmelbestrijding en het voorlopig
bepalen van het stadsaandeel in de werken.
11.
Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor het uitvoeren van aanpassingen aan de branddetectie
en de noodverlichting in de Sint-Jozefskerk.
12.
Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - bestek nr W00462019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor het uitvoeren van werken voor de herinrichting van de
stedelijke openbare bibliotheek in het Vleeshuis, onderdeel technieken: vaststellen van de
lastvoorwaarden en de wijze van gunning.
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.
Het dossier wordt uitgesteld.
14.
Private verkaveling Pijkenherestraat Bevere - Delmulle. goedkeuren van de ontwerpakte
kosteloze grondafstand.
Goedkeuren van de ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand aan de stad van de infrastructuur,
nutsvoorzieningen, wegenis en groenzone in de privé-verkaveling Pijkenherestraat in Bevere.
Opmetingskosten, dossiers- en notariskosten zijn ten laste van de privé-verkavelaar.
15.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement - signalisatie Boterbloemstraat

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het
aanbrengen van verkeerssignalisatie in de Boterbloemstraat.
16.
Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende Pplaats voor personen met een handicap in de Désiré Waelkensstraat en afschaffen parkeerplaats
voor personen met een handicap in de Broekstraat.
Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met het
voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. Désiré Waelkensstraat 55 en het
afschaffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. Broekstraat 360.
17.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement - stilstaan- en parkeerverbod N8 Berchemweg

Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met de invoering van een
stilstaan- en parkeerverbod in de Berchemweg over een afstand van 30 meter voor de kruispunten met
Onderwaarde en de Schapendries in de richting van Leupegem.
18.

Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.

De stad Oudenaarde is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier. De gemeenteraad besliste zich als vennoot borg te stellen ten aanzien van financieringen door
of schulden van Zefier, een verbintenis die door alle vennoten van Zefier werd aangegaan.
19.

Goedkeuring jaarrekening 2018 Stad Oudenaarde. Kennisgeving.

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de stad door de
waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen.
20.

Retributie voor de voor- en naschoolse opvang.

Goedkeuring van het geactualiseerde retributiereglement voor de voor- en naschoolse kinderopvang.
21.
Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op
afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar
Goedkeuring van de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout
op afroep en op het gebruik van het containerpark DIFTAR voor de periode 2020-2025.
22.
Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst - bestek nr L00082019.
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 7 oktober 2019.
Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege op 7 oktober 2019 met toewijzing van de
levering van een kniklader met tractorbanden ten behoeve van de stedelijke sportdienst.
23.

KABK Lesurenpakket.

De gemeenteraad gaat akkoord met de wekelijkse prestaties van de leerkrachten aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten tijdens het schooljaar 2019-2020.
24.
Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad
van bestuur.
Op vraag van het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen stelde de gemeenteraad een
vertegenwoordiger van de stad aan in de raad van bestuur van het Bedrijvencentrum. Raadslid Murat
Yurtay zal tot het einde van de legislatuur die functie vervullen.
25.

Uitbetaling subsidies sociale zaken

Goedkeuring van de lijst met instellingen ten dienste van gezinnen die in aanmerking komen voor
jaarlijkse subsidiëring door de stad.
26.

Goedkeuring notulen gemeenteraad 30 september 2019.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraad van 30 september 2019 goedgekeurd.

