
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 25/11/19

1. I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 
2019.

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de afvalintercommunale 
I.Vl.A. op 18 december 2019. Raadslid Julie Dossche vertegenwoordigt de stad in de algemene 
vergadering van de intercommunale.

2. TMVW. Goedkeuring geactualiseerde agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
op 19 december 2019.

Goedkeuring van de geactualiseerde agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 
intercommunale TMVW op 19 december 2019. De raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De 
Cock vertegenwoordigen de stad in de algemene vergadering van de intercommunale.

3. SOLVA. Goedkeuring geactualiseerde agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
op 11 december 2019.

Goedkeuring van de geactualiseerde agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 
afvalintercommunale SOLVA op 11 december 2019. Raadslid Mathieu De Cock 
vertegenwoordigt de stad in de algemene vergadering van de intercommunale.

4. Deontologische code.

Goedkeuring van de deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals vastgelegd in het model 
van de VVSG 5Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

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

Goedkeuren van het voorzien in rechtstreekse participatie van minstens 50 % bij de realisatie van 
hernieuwbare energieprojecten, uitgezonderd deze voor eigen gebruik.

6. Toetreding Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen

Goedkeuring van de toetreding van de stad tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse 
Ardennen voor de werkingsperiode 2020-2026.

7. Erediensten - Afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en de 
kerkfabrieken

Goedkeuring van de afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en de 
Oudenaardse kerkfabrieken in het kader van organisatorische, financiële en praktische werking.

8. Erediensten - meerjarenplan 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken (14)

Goedkeuring van de meerjarenplannen 2020-2025 van de 14 Oudenaardse kerkfabrieken.

9. Erediensten - Budgetwijziging boekjaar 2019

Goedkeuring van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden Bevere, Sint-
Martinus Edelare, Sint-Martinus Welden, Sint-Vedastus Nederename, Sint-Walburga Oudenaarde 
en Sint-Amandus Leupegem.

10. Erediensten - Wijziging meerjarenplan 2014-2019



Goedkeuring van de wijziging van de meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-
Pietersbanden Bevere, Sint-Vedastus Nederename, Sint-Martinus Welden en Sint-Walburga 
Oudenaarde.

11. Erediensten - budget 2020

Goedkeuren van het budget 2020 van 13 Oudenaardse kerkfabrieken.

12. Verkoop uit dienst genomen voertuigen en materialen. Vaststellen van de voorwaarden.

Vaststellen van de financiële voorwaarden voor de verkoop van uit dienst genomen voertuigen en 
materialen.

13. Verkoop grond bedrijvenpark Coupure 4 door mevr. Mieke Goemaere aan bvba 
Containerdienst Vindevogel.

Goedkeuring van de verkoop van een perceel industriegrond gelegen op het bedrijvenpark Coupure 
aan bvba Containerdienst Vindevogel.

14. O.L.V.-Pamelekerk en Sint-Laurentiuskerk Ename. Bekrachtigen van de collegebeslissing 
dd° 04 november 2019 houdende gunstig adviseren van de aankoop van stoelen.

Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Pamele en van de 
kerkfabriek Sint-Laurentius Ename voor de aankoop van zitstoelen en stapelstoelen.

15. Inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, goedkeuring aanbod openbare 
verlichting door de distributienetbeheerder Gaselwest, kennisneming bijhorend reglement. 
Goedkeuring regiomasterplan en verledden openbare verlichting.

Goedkeuring van de inbreng van verlichtingstoestelen, lichtbronnen en steunen in Gaselwest, 
goedkeuring van het regio masterplan en het verledden van de openbare verlichting.

16. Gemeentelijke saneringsbijdrage

Goedkeuring van de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage voor het aanslajaar 2020.

17. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Het dossier werd uitgesteld.

18. Beheersovereenkomst.

Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW in het kader van 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. Bedoeling is dat het project uiteindelijk leidt tot 
een volledig geïntegreerd bestuur.

19. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2019-2020. 

Goedkeuring van de wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans voor het schooljaar 2019-2020.

20. Interlokale vereniging Linkeroever: Kruisem, Kluisbergen en Oudenaarde.

Goedkeuring van de oprichting op 1 januari 2020 van de interlokale vereniging Linkeroever, een 
intergemeentelijke samenwerking van het deeltijds kunstonderwijs waarin de gemeenten 
Kluisbergen, Kruisem en Oudenaarde participeren. Schepen Sybille De Vos wordt aangesteld als 
lid van het beheerscomité en gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde als plaatsvervangend lid.

21. Goedkeuring vernieuwing interlokale vereniging SEVA.



Goedkeuring van de vernieuwing van de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse 
Ardennen). De stad Geraardsbergen neemt de regierol van SEVA op zich voor Oudenaarde, 
Ronse, Zottegem, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen. Schepen voor Sociale Economie Stefaan 
Vercamer wordt aangesteld als vertegenwoordiger in het beheerscomité en schepen voor sociale 
zaken Mathieu Mas als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

22. Notulen gemeenteraad 4 november 2019. Goedkeuring.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraad van 4 november 2019 goedgekeurd.

BP1. Raadslid Franka Bogaert

BP2. Vraag 1: Subsidie voor herbruikbare luiers.

BP3. Raadslid Mathieu De Cock

BP4. Vraag 1: Geveltuintjes.

BP5. Raadslid Elisabeth Meuleman

BP6. Vraag 1: Plan van de stad om 500 bomen te planten deze legislatuur.

BP7. Voorstel 2: Kerstbomenadoptiebos.

BP8. Raadslid Steven Bettens

BP9. Vraag 1: Project Bedrijvigheid Oudenaarde.

BP10. Vraag en voorstel 2: Fietserstunnel onder de N8 in Leupegem.

BP11. Raadslid Folke D'Haeyer

BP12. Voorstel 1: Afvalbeperking.

BP13. Raadslid Maud Wybraeke

BP14. Vraag 1: Toegankelijkheid van publieke gebouwen.

BP15. Raadslid Eric Meirhaeghe

BP16. Vraag 1: G-sport.

BP17. Raadslid Kristof Meerschaut

BP18. Vraag 1: Steunpilaren kapel Kerselare.

BP19. Voorstel 2: De Grote Grondvraag.

BP20. Raadslid Kathy De Rycke

BP21. Vraag 1: Bomen Akkerstraat.

BP22. Voorstel 2: Charter fie(r)tel en carnavalsvieringen.

BP23. Raadslid André Vansteenbrugge



BP24. Vraag 1: Algemeen beleid - sport.

BP25. Vraag 2: Aanstellen centrummanager.

BP26. Raadslid Dagmar Beernaert

BP27. Voorstel 1: Online registratie orgaandonatie.

BP28. Vraag 2: Aanleg fietstunnel Leupegemstraat.


