
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 16/12/19

OPENBARE ZITTING

1. Gemeentelijk subsidiereglement voor hernieuwbare energiebronnen bij bestaande 
particuliere woningen.

Goedkeuring van het subsidiereglement voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het 
betreft een actualisering van het bestaande reglement met verduidelijking van de 
toekenningsvoorwaarden en het bestendigen van de tijdelijke premieverhoging van 250 naar 500 euro.

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.

Vernieuwen van de doorsteek onder de Weldenstraat ter hoogte van de Houtstraat. Goedkeuring van 
de lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier en goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer.
Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het vernieuwen van de doorsteek onder de N46 
(lokaal wegherstel als gevolg van de vernieuwing van de duiker) en de stad voor het vernieuwen van 
de buizen van de waterloop afwaarts en buiten de Gewestweg N46.

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.

Verbreden van de koker onder de N8 (Berchemweg) en aanleg van een brug over de Maarkebeek. 
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest, de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de stad en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken.

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

Goedkeuren van de ontwerpakte van grondoverdracht van de privé-verkaveling Wallestraat. Na 
definitieve oplevering worden wegenis en riolering kosteloos afgestaan aan de stad. Alle opmetings-, 

5. Leveren en plaatsen van aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. 
W59202019. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 2 december 2019 houdende goedkeuring 
van de eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage van 65.190,25 euro (excl. BTW) voor het leveren en 
plaatsen van aanmeerpalen ter hoogte van de fietsersbrug in de jachthaven. Bekrachtigen van de 
beslissing van het schepencollege op 2 december 2019.

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

Goedkeuring van de verkoop van de brandweerkazerne op het Bedrijvenpark De Coupure 21 aan de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en 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. 

Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege van 2 december 2019 met de voorlopige 
bepaling van het stadsaandeel in de werken voor het restaureren van de Sint-Walburgatoren (fase V).



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

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oudenaarde, de gemeente Wortegem-
Petegem en de drinkwaterintercommunale TMVW voor het uitvoeren van werken in het kader van het 
Aquafinproject 22.188 'Collector Volkaartbeekstraat' en het 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

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier nr. W00592019 met het bestek en de raming voor de 
werken voor restauratie en herbestemming van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 753.597,08 euro, inclusief 21% BTW.

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

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement op het verkeer met invoering van de 
voorrangsregeling in de Doornikse Heerweg aan het kruispunt met de ventweg Westerring. Op de 
ventweg Westerring geldt voortaan eveneens voorrang voor het fietsverkeer aan de oversteekplaats 
tussen het kruispunt ventweg Westerring-Doornikse Heerweg en de rotonde op de N60.

11. Aanvullend politiereglement - Tonkinstraat.

Goedkeuring van het politiereglement op het wegverkeer met de voorrangsregeling in de Tonkinstraat 
voor het fietsverkeer en het gemotoriseerd verkeer.

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

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer met het voorbehouden 
van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Reytstraat 26 en de Georges Lobertstraat 
9 en het afschaffen van een parkeerplaats voor personen met  handicap in de Nestor De Tièrestraat 123 
en de Sompelstraat 37.

13. Politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2020.

Goedkeuring van de dotatie 2020 aan de politiezone Vlaamse Ardennen: een werkingstoelage van 
3.381.285,91 euro en een investeringstoelage van 109.341,60 euro.

14. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring dotatie 2020.

Goedkeuring van de dotatie 2020 aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen: een werkingstoelage 
van 821.687,00 euro en een investeringstoelage van 209.498,00 euro.

15. Budgetwijziging 2-2019. Vaststelling.

De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 2/2019 vast met een positief resultaat op kasbasis ten 
bedrage van 20.779.594,32 euro en een autofinancieringsmarge van 4.452.582,37 euro.

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

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 met vaststelling van het deel budgettaire entiteit stad.

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

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 met vaststelling van het deel budgettaire entiteit 
OCMW.

18. Nominatieve overheidsopdrachten 2020.

Goedkeuring van de lijst met nominatieve overheidsopdrachten voor het jaar 2020.



19. Nominatieve subsidies 2020.

Goedkeuring van de lijst met nominatieve subsidies van 25.000,- euro en meer in het jaar 2020.

20. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein.

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

21. Retributie op stand- en plaatsrechten op markten

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande retributiereglement op stand- en plaatsrechten op 
markten dat nog van kracht is tot 31 december 2019 voor de wekelijkse donderdagmarkt en de 
boerenmarkt op zaterdag.

22. Belasting op nachtwinkels

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op nachtwinkels dat nog van 
kracht is tot 31 december 2019.

23. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Verlenging van de heffing door de stad van 756 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de 
periode 2020-2025.

24. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Goedkeuring van de verlenging van de aanvullende gemeentebelasting van 7% op de 
personenbelasting voor de periode 2020-2025.

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

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op de voor het publiek 
toegankelijke commerciële vestigingen dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

26. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op logiesverstrekkende 
exploitaties dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

27. Algemene gemeentelijke heffing

Goedkeuring van de verlenging van de Algemene Gemeentelijke Heffing die nog van kracht is tot 31 
december 2019 voor de periode 2020-2025.

28. Retributie op het opruimen van sluikstorten

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande retributiereglement op het opruimen van 
sluikstorten dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

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

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op taxidiensten en op de 
exploitatie van diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder dat nog van kracht is tot 31 
december 2019.

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

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande retributiereglement op werken uit te voeren op 
gemeentelijk openbaar domein ten behoeve van particulieren (rioolaansluitingen) dat nog van kracht is 
tot 31 december 2019.



31. Retributie op het afleveren van administratieve stukken

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande retributiereglement op het afleveren van 
administratieve stukken dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

32. Belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers die zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister en dat nog van kracht 
is tot 31 december 2019.

33. Belasting op het ontgraven van een lijk

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op het ontgraven van een lijk 
dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

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

Goedkeuring van de actualisering van het bestaande belastingreglement op de verschillende wijzen 
van lijkbezorging van personen die niet in de stad woonden en er niet overleden zijn en dat nog van 
kracht is tot 31 december 2019.

35. Vervangingsregeling financieel directeur.

Goedkeuring van de vervangingsregeling van de financieel directeur van stad en OCMW. De 
financieel directeur wordt bij afwezigheid of verhindering vervangen door de adjunct-financieel 
directeur.

36. Organisatiebeheersing financieel management

Voor de praktische uitwerking en vastlegging van de regels rond kredietbewaking, de kasverrichtingen 
en het ter beschikking stellen van kasprovisies en de voorwaarden hiervoor, wordt delegatie gegeven 
aan  het schepencollege van de stad en het vast bureau van het OCMW en, overeenkomstig de 
bepalingen in het decreet lokaal bestuur, desgevallend aan de algemeen directeur.

37. Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater

Goedkeuring van de actualisering van het belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater 
dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

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

Goedkeuring van de actualisering van het concessiereglement voor het plaatsen van  frituren op 
stedelijk openbaar domein dat nog van kracht is tot 31 december 2019.

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

Goedkeuring van de toekenning van een subsidie aan het Comité Den Eindries als tussenkomst in de 
huur van kerstverlichting voor de periode 2019-2023.

40. Uitbetaling subsidies sociale zaken

Goedkeuring van de nominatieve lijst van instellingen ten dienste van gezinnen die een subsidie van 
de stad ontvangen.

41. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor Leerpunt Centrum Basiseducatie

Aanduiding van schepen voor sociale zaken Mathieu Mas als vertegenwoordiger van de stad in het 
bestuur van de vzw Leerpunt, het Centrum Basiseducatie Vlaamse Ardennen.

42. Vervanging algemeen directeur.

Goedkeuring van de vervangingsregeling van de algemeen directeur van stad en OCMW. De 
algemeen directeur wordt bij afwezigheid of verhindering vervangen door de adjunct-algemeen 
directeur.



43. Notulen gemeenteraad 25 november 2019. Goedkeuring.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraad van 25 november 2019 goedgekeurd.

44. Afhandeling verzoekschrift aan de gemeenteraad i.v.m. de vzw Oudenaarde Winkelstad.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de stad op het verzoekschrift aan de 
gemeenteraad met betrekking tot Oudenaarde Winkelstad vzw.


