
Oudenaarde, 4 december 2019

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, op MAANDAG 16 DECEMBER 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. 16/12/19

OPENBARE ZITTING

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

1. Gemeentelijk subsidiereglement voor hernieuwbare energiebronnen bij bestaande particuliere 
woningen

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2. Vernieuwen doorsteek onder de Weldenstraat ( Gewestweg N46) ter hoogte van de Houtstraat. 
Bestek nr. W60352019. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuren 
van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer.

3. Verbreden koker onder de N8 ( Berchemweg) en aanleg brug over de Maarkebeek. Goedkeuren 
van de samenwerkingsovereenkomst en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken.

4. Private verkaveling "Torreke ter Walle" - goedkeuren ontwerpakte grondoverdracht.

5. Leveren en plaatsen van aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. W59202019. 
Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 02 december 2019 houdende goedkeuring van de 
eindafrekening.

6. Verkoop van de brandweerkazerne Oudenaarde aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 
Vaststellen van de voorwaarden.

7. Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 
02 december 2019 houdende voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken. 

8. Collector Volkaertsbeekstraat. Project Aquafin nr 22.188. Goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken.

9. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal : fase 1 (2) - bestek nr. 
W00592019.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

10. Aanvullend politiereglement - wijzigen voorrangsregeling kruispunt ventweg Westerring en 
Doornikse Heerweg en regelen voorrang op fietsoversteekplaats

11. Aanvullend politiereglement - Tonkinstraat

12. Gemeentelijk aanvullend politiereglement betreffende voorbehouden  P-plaats voor personen met 
handicap in de Reytstraat en de G. Lobertstraat, afschaffen parkeerplaats voor personen met  
handicap in de N. De Tièrestraat en de Sompelstraat

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

13. Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2020.

14. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2020.

15. Budgetwijziging 2-2019. Vaststelling.

16. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit Stad. 

17. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel budgettaire entiteit OCMW.

18. Nominatieve overheidsopdrachten 2020.

19. Nominatieve subsidies 2020.

20. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

21. Retributie op stand- en plaatsrechten op markten

22. Belasting op nachtwinkels

23. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

24. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

25. Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

26. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties

27. Algemene gemeentelijke heffing

28. Retributie op het opruimen van sluikstorten

29. Belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met 
bestuurder

30. Retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren 
- rioolaansluitingen

31. Retributie op het afleveren van administratieve stukken

32. Belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers

33. Belasting op het ontgraven van een lijk

34. Belasting op de verschillende wijzen van lijkbezorging inzake personen die niet in de gemeente 
woonden en er niet overleden zijn.

35. Vervangingsregeling financieel directeur.

36. Organisatiebeheersing financieel management

37. Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

KMO - HANDEL

38. Reglement betreffende de concessies voor het plaatsen van frituren op het stedelijk openbaar 
domein. Vaststelling 01.01.2020 – 31.12.2024

39. Toekennen van subsidie voor het huren van kerstverlichting. Comité Den Eindries.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

40. Uitbetaling subsidies sociale zaken

41. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor Leerpunt Centrum Basiseducatie

SECRETARIAAT

42. Vervanging algemeen directeur.

43. Notulen gemeenteraad 25 november 2019. Goedkeuring.

44. Afhandeling verzoekschrift aan de gemeenteraad van Piet De Loof.


