
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 02/03/20

1. Beleidsplan Erfgoedcel EVA.

Goedkeuring van het beleidsplan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband cultureel 
Erfgoedcel Vlaamse Ardennen (EVA) voor de werkingsperiode 2021-2026.

2. Meerjarenplan 2020-2025 kerkfabriek St. Amandus (Ooike)

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Amandus 
Wortegem-Petegem (Ooike).

3. Budget 2020 kerkfabriek St. Amandus (Ooike)

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus Wortegem-
Petegem (Ooike) met een stadsaandeel voor de stad Oudenaarde van 3.530,00 euro.

4. Subsidiereglement feestcomités

Goedkeuring van het subsidiereglement voor de Oudenaardse feestcomités dat naar aanleiding van de 
nieuwe legislatuur 2020-2025 opnieuw voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad.

5. Onderhandse verkoop van een perceel gelegen Galgestraat. Vaststellen van de 
voorwaarden.

Vaststellen van de voorwaarden voor de onderhandse verkoop van een perceel grond van de stad in de 
Galgestraat. De kosten verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

6. Landinrichtingsproject Leie en Schelde - Inrichtingsplan Neerwelden. Aankoop van een 
perceel jegens de Vlaamse Landmaatschappij. Vaststellen van de voorwaarden.

Goedkeuring van en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van een perceel grond in 
Welden van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het Landinrichtingsproject Leie en 
Schelde, inrichtingsplan Neerwelden.

7. Aankoop pand Diependale 72. Vaststellen van de voorwaarden.

Goedkeuring van en vaststellen van de voorwaarden voor de aankoop van het pand Diependale 72 op 
de hoek met de Leupegemstraat. Het bouwvallige pand zal worden gesloopt en de vrijgekomen 
oppervlakte wordt heringericht.

8. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61132020. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuren van het aanbestedingsdossier voor de overheidsopdracht groot onderhoud van buurtwegen 
dienstjaar 2020 met de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

9. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Bekrachtigen van de collegebeslissing 
dd° 17/02/2020 houdende goedkeuren van de eindafrekening.

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020 
met goedkeuring van de eindafrekening voor de aanleg van twee rugbyvelden.

10. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Aankoop van gronden, vestigen van 
erfdienstbaarheden en afstand van pacht. Deel 1.
Vaststellen van de voorwaarden. 



In het kader van de weg- en rioleringswerken cluster Broeke  (Boskant, Kleistraat, Opstalle, 
Bronstraat, 't Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruiterstraat en  Kloosterweg in Mater) 
moesten een aantal grondaankopen gerealiseerd worden, erfdienstbaarheden gevestigd en afstanden 
van pacht gerealiseerd. De gemeenteraad keurde de overeenkomsten met de respectievelijke 
grondeigenaars en/of pachter goed.

11. Voormalige pastorie te Mullem - openbare verkoop.

Goedkeuring van de openbare verkoop van de voormalige pastorie van Mullem aan de Mullemstraat 
11.

12. Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) - bestek nr. W01392018. 
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 27 januari 2020

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020 
met toewijs van de aanpassingswerken aan het oud-schoolgebouw en huidig ontmoetingscentrum 
Serpentstraat 15 aan Bouwteam Cokelaere.

13. Bijkomende subsidie petanqueclub De Krijgers.

Goedkeuring van een bijkomende subsidie van 24.918,26 euro aan de petanquevereniging vzw De 
Krijgers voor de eindafrekening van realisatie van een indoorpetanqueloods op de terreinen van de 
stedelijke sportdienst.

14. Betaling deel Vlaamse subsidie rugbycomplex aan Rhinos Rugbyclub.

De gemeenteraad gaat akkoord met de doorstorting van de subsidie van 171.593,00 euro aan Rugby 
Vlaamse Ardennen. De subsidie, die door het Vlaams Gewest werd toegekend voor de bouw van een 
clubhuis, werd in december 2019 op rekening van  de stad gestort.

15. Retributie op de toegangsgelden van de avond-, familie- en schoolvoorstellingen in De 
Woeker, voorjaar 2020.

Goedkeuren van de toegangsprijzen voor de avond-, familie- en schoolvoorstellingen in 
cultuurcentrum De Woeker tijdens het voorjaar van 2020.

16. Retributie op de verkoop van drank in de cafetaria van De Woeker

Goedkeuren van de drankprijzen in de cafetaria van cultuurcentrum De Woeker.

17. Leveren en plaatsen van speeltoestellen aan de Donk - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor  het leveren 
en plaatsen van speeltoestellen in recreatiezone Donk.

18. Leveren en plaatsen van speeltoestellen, inclusief verplaatsen / optimalisatie - 2 percelen 
(Pop-up speelplein Kleine Markt te Oudenaarde en speelplein te Melden)

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren 
en plaatsen van speeltoestellen, inclusief de verplaatsing en optimalisatie van speeltoestellen op het 
pop-up-speelplein op de Markt en het speelplein in Melden.

19. Tijdelijke aanpassing van de politieverordening betreffende het uitbaten van 
verbruiksterrassen op het openbaar domein

Goedkeuring van de tijdelijke aanpassing van de politieverordening op het uitbaten van 
verbruiksterrassen. Tijdens een proefperiode van één jaar mogen op de terrassen 
verwarmingselementen geplaatst worden en mag er achtergrondmuziek gespeeld worden volgens de 
voorwaarden die in het tijdelijk reglement zijn opgenomen.



20. Politiereglement openbare markten Oudenaarde.

Goedkeuring van de actualisering van het reglement betreffende de organisatie van ambulante 
activiteiten op de openbare markten dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 26 mei 2008.

21. Reglement subsidie voor startende ondernemers 2020 - 2021.

Om de uitstraling van de Oudenaardse handelskernen te vergroten wil het stadsbestuur nieuwe 
ondernemers aantrekken. Om die startende ondernemers een duwtje in de rug te geven, keurde de 
gemeenteraad een subsidie van maximaal 3.000,- euro goed als tussenkomst in de kosten voor de 
binnenrichting van de handelszaak en de marketing- en promotiekosten.

22. Aanpassing reglementen subsidiëring jeugdwerk.

Goedkeuring van de actualisering van de subsidiereglementen ter ondersteuning van het jeugdwerk: 
wijziging binnen de projectsubsidie, werkingssubsidie en kampsubsidie.

23. Goedkeuring notulen gemeenteraad 27 januari 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 27 januari 2020 goedgekeurd.


