Oudenaarde, 16 oktober 2020
De voorzitter van de gemeenteraad roept de raadsleden bijeen op MAANDAG 26 OKTOBER 2020
om 19.00 uur met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.
Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 13 oktober 2020 vindt de vergadering plaats via
videoconferentie met livestream.
De leden van de raad worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Algemeen directeur,

De voorzitter,

Luc Vanquickenborne

Lieven Cnudde
AGENDA GEMEENTERAAD DD. 26/10/20
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 13 oktober 2020 voor de organisatie van de gemeenteraad
op 26 oktober 2020.

2.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 15 oktober 2020: horeca en mondmaskerplicht.

3.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 15 december
2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
4.

Goedkeuren meerjarenplanaanpassing 2020-2025, budgetwijziging 2020, budget 2021 - diverse
kerkfabrieken - bekrachtiging

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
5.

Sint-Jozefskerk: aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019.
Bekrachtiging collegebeslissing dd° 28/9/2020.

6.

Weg- en rioleringswerken in de Broekstraat (1ste fase : Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr.
W00752017. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd° 05/10/2020 houdende goedkeuring van
de eindafrekening.

7.

Kennisneming beslissing Gaselwest en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de
inbreng in nature naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting

8.

Pastorie Ename - binnenverbouwing technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
9.

Aanvullend politiereglement Stationsplein

10. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende : voorbehouden
P-plaats voor personen met een handicap in de Aalststraat en afschaffen parkeerplaats voor
mindervaliden in de Wortegemstraat
11. Aanvullend politiereglement Robert de Preesterstraat
12. Aanvullend politiereglement 15 min. parkeerplaatsen
13. Aanvullend politiereglement site Sociaal Huis
14. Aanvullend politiereglement Heurnestraat - Heuvel
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
15. Goedkeuring jaarrekening 2019 Stad Oudenaarde. Kennisname.
BESTUUR PERSONEEL
16. Aanpassing vacant verklaring en rechtspositieregeling algemeen directeur.
SECRETARIAAT - NOTULEN
17. Goedkeuring notulen

