
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

GEMEENTERAAD DD. 27/04/20

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 14 april 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 27 april 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 27 april 2020 via een videoconferentie n.a.v. de coronamaatregelen van de federale 
overheid.

2. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad.

Goedkeuring van de aanpassing van het bedrag van de zitpenning voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de gemeenteraad. In het oorspronkelijk huishoudelijk reglement van de raad stond 
door een tikfout een verkeerd bedrag vermeld.

3. Ondertekening vernieuwd burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

Ondertekening van het vernieuwd burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, gelanceerd door 
de Europese Commissie, met een reductie-doelstelling van 40% tegen 2030. Daarnaast wordt de 
opmaak van een adaptatieplan in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen opgestart.

4. Renovatie voetwegen dienstjaar 2020. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en 
schepenen houdende goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen met goedkeuring van 
de lastvoorwaarden en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier voor der renovatie van 
voetwegen tijdens het dienstjaar 2020.

5. Herinrichting N8 en N454 te Oudenaarde en Horebeke. Goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst voor studieopdracht.  

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, Aquafin, TMVW, de 
gemeente Horebeke en de stad Oudenaarde voor het opmaken van een studieopdracht voor de 
herinrichting van de N8 en de N454 in Oudenaarde en Horebeke. Het Vlaams Gewest treedt in dit 
dossier op als aanbestedende overheid.

6. Goedkeuren van de concessieovereenkomst voor het plaatsen van een publieke laadpaal.

Goedkeuren van de concessieovereenkomst met Blue Corner nv voor het plaatsen van een publieke 
laadpaal voor elektrische voertuigen op de openbare parking aan de Désiré Waelkensstraat, kant 
Bergstraat.

7. Leveren en plaatsen PV-installaties ( zonnepanelen) - bestek nr. W61342020. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de kostenraming en de wijze van gunnen in het 
aanbestedingsdossier 'Leveren en plaatsen van PV-installaties (zonnepanelen)' op volgende stads- en 
OCMW-gebouwen: CC De Woeker, Jeugdcentrum JOTIE, het Sociaal Huis, GAW Leupeheem en de 
woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant.

8. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2020 - bestek nr. 61362020. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de kostenraming en de  gunningswijze in het 
aanbestedingsdossier 'Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen' tijdens het dienstjaar 2020.



9. Weg- en rioleringswerken Klokkeveld  - bestek nr. W58672020. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de kostenraming en de gunningswijze van het 
aanbestedingsdossier 'Weg- en rioleringswerken in Klokkeveld'.

10. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2019. Aanvullende werken 
- bestek nr. w59432019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de kostenraming en de  gunningswijze voor de uitvoering van 
aanvullende werken in het kader van het aanbestedingsdossier 'Buitengewoon onderhoud aan 
asfaltverhardingen dienstjaar 2019'.

11. Onderhandse aankoop perceel Pontstraat/ Pater Ruyffelaertstraat. Vaststellen van de 
voorwaarden.

Goedkeuring van de onderhandse aankoop van een perceel grond hoek Pontstraat/Pater 
Ruyffelaertstraat, eigendom van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine en vaststellen van de voorwaarden.

12. Masterplan Woekersite. Goedkeuring mandaat en samenwerkingsovereenkomst met 
Vlaamse Bouwmeester

In het kader van de verdere uitbouw van de cultuursite De Woeker tot een volwaardig cultuurcentrum 
doet de stad een beroep op de Vlaamse Bouwmeester om de stad te begeleiden bij de keuze van een 
ontwerpbureau via een 'Open Oproep'. De gemeenteraad keurde het samenwerkingsprotocol met de 
Vlaamse Bouwmeester goed.

13. Private verkaveling Robert De Preesterstraat. Goedkeuring rooilijnplan en uitrusting 
gemeenteweg(en)

Goedkeuren van het rooilijnplan en de uitrusting van de gemeenteweg in de privé-verkaveling in de 
Robert De Preesterstraat.

14. Gemeentelijk aanvullend politiereglement betreffende voorbehouden P-plaats voor 
personen met handicap in de Molenstraat en afschaffen parkeerplaats kort parkeren in 
de Nederenamestraat.

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer met het voorbehouden 
van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Moenstraat en de afschaffing van een 
parkeerplaats voor kort parkeren in de Nedereamestraat.

15. Aanvullend politiereglement geel onderbroken strepen in Lindestraat

Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met het aanbrengen van 
een onderbroken gele streep op de boorstenen van het voetpad op diverse locaties in de Lindestraat.

16. Reglement voor Parkeer plus Zorg in Oudenaarde

Goedkeuring van het reglement 'Parkeer plus Zorg' op het grondgebied van Oudenaarde. Het 
reglement wordt ingevoerd om het werk en de mobiliteit van zorgverleners te vergemakkelijken door 
privé-parkeerplaatsen voor inritten te laten gebruiken tijdens de uitvoering van hun (zorg)werk.

17. Aanvullend politiereglement 15 min. parkeerplaatsen

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement met de afschaffing van parkeerplaatsen met een 
beperkte parkeertijd van 15 minuten in de Nederenamestraat en de Marlboroughlaan en het voorzien 
van dergelijke parkeerplaatsen in de Prins Leopoldstraat, Nederenamestraat, Terkerkenlaan en Graaf 
Van Landaststraat.



18. Aanvullend politiereglement zone 30 Galgestraat-Prins Leopoldstraat.

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement voor de inrichting van een vaste zone 30 in de 
Galgestraat vanaf het kruispunt met de Oliehoekstraat tot de Prins Leopoldstraat nr. 76.

19. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en 
de voorwaarden ervan.

Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen voor het heffen van retributies en de 
manier waarop die worden geïnd. Het gaat in hoofdzaak over de vaststelling van deelnameprijzen aan 
activiteiten, georganiseerd door de vrijetijdsdiensten.

20. Overeenkomst nr. 20/009 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Oudenaarde. Kennisgeving.

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst nr. 20/009 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad.

21. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang

Actualisering van het retributiereglement op de voor- en naschoolse kinderopvang en de aangerekende 
administratieve kosten voor de opmaak en verzending van aanmaningen.

22. Retributie op het betalend parkeren

Actualisering van het retributiereglement op het betalend parkeren naar aanleiding van de goedkeuring 
van de invoering van de mogelijkheid voor zorgverstrekkers om tijdens de uitvoering van hun werk te 
parkeren op privé-parkeerplaatsen voor inritten.

23. Retributie op het parkeren in de blauwe zone en het parkeren met beperkte parkeertijd

Actualisering van het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone en het parkeren met 
beperkte parkeertijd naar aanleiding van de goedkeuring van de invoering van de mogelijkheid voor 
zorgverstrekkers om tijdens de uitvoering van hun werk te parkeren op privé-parkeerplaatsen voor 
inritten.

24. Leveren en plaatsen van columbariumnissen. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Het dossier werd uitgesteld.

25. Ondersteunende maatregelen ingevolge crisis Covid-19

Goedkeuring van diverse ondersteunende maatregelen voor Oudenaardse ondernemingen ingevolge de 
crisis Covid-19 en de financiële gevolgen daarvan.

26. Uitbetaling subsidies sociale zaken

Goedkeuring van de uitbetaling van de jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen.

27. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA en  
IGS Lokaal Woonbeleid” tussen SOLVA en de stad Oudenaarde

Goedkeuren van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis SOLVA en  IGS Lokaal 
Woonbeleid” tussen de dienstverlenende intercommunale SOLVA en de stad Oudenaarde.  SOLVA is 
sedert 2019 door de Vlaamse overheid erkend voor de steden en gemeente in de regio Zuid-Oost-
Vlaanderen.



28. Goedkeuring notulen gemeenteraad 2 maart 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 2 maart 2020 goedgekeurd.

DOSSIERS BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD 
OVEREENKOMSTIG HET DECREET LOKAAL BESTUUR

29. Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een 
schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Penacea en Vlaamse Ardennen. Goedkeuring 
van de overeenkomst met statutaire draagkracht en aanstelling van een lid en een 
plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.

Goedkeuring van de toetreding van de stad tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de 
oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Penacea en Vlaamse Ardennen inhet kader 
van de coronamaatregelen, goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht en aanstelling 
van een lid en een plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.

30. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen dd° 20 april 2020 
houdende uitoefenen recht van voorkoop op woning Oudstrijdersstraat 27.  

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020 
voor het uitoefenen van het recht van voorkoop van de woning Oudstrijdersstraat 27.


