
Oudenaarde, 24 september 2020

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, op MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 om 19.00 uur. De gemeenteraad heeft plaats in de 
Qubus aan de Lindestraat omwille van de maatregelen inzake social distancing. De 
hiernavolgende agenda wordt aan de raadsleden voorgelegd.

De leden van de raad worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne Lieven Cnudde

AGENDA GEMEENTERAAD DD. 28/09/20

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Kennisgeving of bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester  n.a.v. de coronacrisis.

2. Goedkeuring actieve participatie aan de SOLVA regiowerking ter vervanging van de participatie 
aan het samenwerkingsverband Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen.

3. Verslag organisatiebeheersing. Kennisname.

4. Opvolgingsrapportering doelstellingenrealisatie 30.06.2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Advies over het gebruik van 'tijdelijke' vaste camera's in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten 
door IVLA - goedkeuring samenwerkingsprotocol.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattest

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

7. Aanleg en herstel van voetpaden. Bestek nr. W51572020. Goedkeuren van lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

8. Herinrichting N8 en N454 te Oudenaarde en Horebeke.  Studieopdracht. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 03 augustus 2020 houdende goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

9. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Bestek nr. W59432019. 
Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 03/08/2020 houdende goedkeuren van de 
eindafrekening. 

10. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen. Bestek nr. W60592019. Aanvullende werken. 
Goedkeuren raming en gunningswijze



11. Vaddenhoek. Kosteloze grondafstand met het oog op de inlijving bij het openbaar domein. 
Vaststellen van de voorwaarden.

12. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2020. Aanvullende werken  - bestek 
nr.6362020. Goedkeuren raming en gunningswijze.  

13. Weg- en rioleringswerken Doorn : deel N60 - Trompestraat . Goedkeuren van het ontwerp.

14. Stadsverkaveling Diependale: onderhandse verkoop van een perceel grond aan Gaselwest voor de 
bouw van een elektriciteitscabine.

15. Opheffen van voetweg 127 gelegen ter hoogte van Natendries te Mater. Goedkeuring voorlopige 
vaststelling.

16. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 2 (elektriciteit) - 
bestek nr W59032018. Bekrachtiging collegebeslissing dd° 3/08/2020

BESTUUR SPORT

17. Aanpassing erkennings- en beleidssubsidiereglement 

18. Aanpassing reglement voor infrastructuursubsidie

19. Adviesraad Beweeg- en sportplatform Oudenaarde

20. Koppenbergcross - subsidiebesluit.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Aanvullend politiereglement - Fietsring in de voorrang

22. Subsidiebesluit exploitatie fietspunt station Oudenaarde 

23. Aanvullend politiereglement Robert de Preesterstraat

24. Aanvullend politiereglement schoolomgevingen

25. Aanvullend politiereglement parking Donkstraat

26. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende: afschaffen 
parkeerplaats voor personen met  een handicap in de Beverestraat en de Grachtschelde

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

27. Financiële rapportering 1ste semester 2020. Kennisname.

28. Belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder - addendum aanslagjaar 2020

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

29. Leveren, plaatsen en verwijderen van variabele zone 30-borden op zonne-energie. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - bekrachtiging

SECRETARIAAT - NOTULEN

30. Goedkeuring notulen

GEHEIME ZITTING

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

31. Aanstelling van 2 personeelsleden van de intergemeentelijke vereniging IVLA als vaststeller 
inzake GAS-reglementering


