Oudenaarde, 14 oktober 2020
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag 28 september 2020 om 19.00 uur in zaal De Qubus met het oog op de
bespreking van de hiernavolgende agenda.
Algemeen directeur,

De voorzitter,

Luc Vanquickenborne.

Lieven Cnudde.
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

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

De gemeenteraad neemt kennis van en/of bekrachtigt diverse besluiten van de burgemeester met
bijkomende lokale veiligheidsmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. Het gaat onder
meer over de verplichting om op bepaalde plaatsen op het grondgebied van de stad een mondmasker te
dragen, het verbod op de organisatie van evenementen en de uitzonderingen daarop en de
toegangsregeling tot het recreatiedomein Donk.
2.

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

Goedkeuring van de actieve participatie aan de SOLVA regiowerking ter vervanging van de
participatie aan het samenwerkingsverband Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen. Voor de regio ZuidOost-Vlaanderen bepaalde SOLVA-regiowerking 3 strategische uitdagingen: leefbare kernen, werk in
eigen streek en het vrijwaren van de open ruimte.
3.

Verslag organisatiebeheersing. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de algemeen directeur over de
organisatiebeheersing.
4.

Opvolgingsrapportering doelstellingenrealisatie 30.06.2020.

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van de doelstellingenrealisatie over het
tweede kwartaal van 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.

Sluikstorten en zwerfvuil zijn een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek met een
grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt.

De Raad van Bestuur van IVLA heeft na diverse besprekingen met verschillende stakeholders, een
cameraproject goedgekeurd waarbij ‘tijdelijke’ vaste camera’s onder coördinatie van IVLA zullen
ingezet worden op het grondgebied van de deelnemende gemeenten in de strijd tegen sluikstorten en
zwerfvuil, problematieken die vallen onder de statutaire opdracht van de opdrachthoudende
intergemeentelijke vereniging zoals hierboven omschreven.
De camera’s zullen op tijdelijke basis gericht worden ingezet aan glasbollen, andere collectieve
afvalinzamelsystemen en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch worden
vastgesteld.
De gemeenteraad adviseert het cameraplan positief.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattest

De gemeenteraad beslist dat de geldigheid van het conformiteitsattest in het kader van de
woningkwaliteitsbewaking wordt beperkt tot 5 jaar indien de woning gebreken vertoont die betrekking
hebben op vochtschade en/of de woning 4 gebreken van categorie I vertoont.
Voor conformiteitsattesten afgeleverd voor 1 januari 2023 wordt de geldigheid van het attest beperkt
tot en met 31 december 2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting. Dit
reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
7.

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

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W51572020 en de raming voor de opdracht
“Aanleg en herstel van voetpaden” tijdens het dienstjaar 2020. Raming: € 412.330,31 excl. btw of €
498.919,68 incl. 21% btw. Wijze van gunnen : openbare procedure.
8.

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

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 augustus 2020 houdende
goedkeuring van het bestek voor de studieopdracht “ Herinrichting N8 en N454 te Oudenaarde en
Horebeke ”, opgesteld door het Vlaamse Gewest ( AWV) wordt bekrachtigd.
Het stadsaandeel in het ereloon – studieopdracht - wordt voorlopig bepaald op € 515.815,30 excl btw
( rioleringswerken – btw recupereerbare werken).
Het Vlaams Gewest (AWV) wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de
uitvoering van de studieopdracht als aanbestedende opdracht op te treden overeenkomstig artikel 48
van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidssopdrachten.
Wijze van gunnen : openbare procedure.
9.

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

Met betrekking tot het dossier “Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019”,
wordt het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd° 03 augustus 2020 met
goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage van € 328.213,98 excl. btw en incl. herziening
bekrachtigd.

10. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen. Bestek nr. W60592019. Aanvullende
werken. Goedkeuren raming en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W60592019 en de raming voor de opdracht
“Herstel/aanleg van wegen en voetpaden in natuursteen. Aanvullende werken”. Raming : € 162.301,25
excl BTW. Wijze van gunnen: aanvullende opdracht overeenkomstig het KB van 14 januari 2013 meer
bepaald artikel 38/1waarbij de stad de aannemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund
aanvullende opdrachten kan opdragen. De aanvullende opdrachten mogen niet hoger zijn dan 50 %
van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.
11. Vaddenhoek. Kosteloze grondafstand met het oog op de inlijving bij het openbaar domein.
Vaststellen van de voorwaarden.
De kosteloze grondafstand met het oog op het inlijven bij het openbaar domein van het perceel grond
gelegen te Mullem, Vaddenhoek, kadastraal gekend 13e afdeling Oudenaarde – Mullem, sectie A, deel
van nrs 158N en 161L en volgens huidig kadaster sectie A nummer 659L P0000 met een oppervlakte
volgens opmeting van 142 m² wordt goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen wordt
gelast met de verdere uitvoering van deze beslissing.
12. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2020. Aanvullende werken bestek nr.6362020. Goedkeuren raming en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W61362020 voor de opdracht “buitengewoon
onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2020. Aanvullende werken”. Raming: € 173.688,17
excl btw. Wijze van gunnen: aanvullende opdracht gegund overeenkomstig het KB van 14 januari
2013 meer bepaald artikel 38/1waarbij de stad de aannemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is
gegund aanvullende opdrachten kan opdragen. De aanvullende opdrachten mogen niet hoger zijn dan
50 % van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.
13. Weg- en rioleringswerken Doorn : deel N60 - Trompestraat . Goedkeuren van het ontwerp.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken
in Doorn: deel N60-Trompestraat”. Raming : € 2.070.808, 92 excl. btw. Wijze van gunnen : openbare
aanbesteding.
14. Stadsverkaveling Diependale: onderhandse verkoop van een perceel grond aan Gaselwest
voor de bouw van een elektriciteitscabine.
De onderhandse verkoop in der minne van het perceel stadseigendom, gelegen in de stadsverkaveling
Diependale, kadastraal 7e afdeling Oudenaarde- Leupegem , sectie A, nummer 95 P3/deel met een
oppervlakte van 27,39 m² tegen de prijs van € 1 wordt goedgekeurd. Op het perceel wordt een
elektriciteitscabine gebouwd. De kosten , rechten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van
de aankoper, alsook de kosten van het plan. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt
gemachtigd om het dossier verder af te handelen.
15. Opheffen van voetweg 127 gelegen ter hoogte van Natendries te Mater. Goedkeuring
voorlopige vaststelling.
Het ontwerp van grafisch plan tot opheffing van voetweg 127 wordt voorlopig vastgesteld. Het college
van burgemeester en schepenen wordt belast met het onderwerpen van het ontwerp van grafisch plan
tot opheffing van voetweg 127 aan een openbaar onderzoek.
16. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 2 (elektriciteit)
- bestek nr W59032018. Bekrachtiging collegebeslissing dd° 3/08/2020
Met betrekking tot het dossier “Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit Perceel 2 (elektriciteit)” wordt de collegebeslissing dd° 3/08/2020 met de goedkeuring van de
eindafrekening t.b.v. € 38.388,32 excl. btw of € 46.449,86 incl. 21% btw bekrachtigd.

BESTUUR SPORT
17. Aanpassing erkennings- en beleidssubsidiereglement.
Goedkeuring van het geactualiseerde erkenningsreglement voor sportverenigingen en de vervanging
van het bestaande subsidiereglement door een ondersteuningsreglement. Het erkenningsreglement
wordt van kracht op 1 januari 2021, het ondersteuningsreglement vanaf 2022 voor het kalenderjaar
2021.
18. Aanpassing reglement voor infrastructuursubsidie
Goedkeuring van het geactualiseerde reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaardse
sportclubs en jeugdwerkinitiatieven.
19. Adviesraad Beweeg- en sportplatform Oudenaarde
Goedkeuring van de omvorming van de bestaande Oudenaardse sportraad naar een adviesraad
Beweeg- en sportplatform en goedkeuring van een nieuw reglement rond participatie in de sport.
20. Koppenbergcross - subsidiebesluit.
Goedkeuring van het subsidiebesluit voor de organisatie van de Koppenbergcross tijdens de edities
2019-2025. De Koppenbergcross wordt sedert 2019 georganiseerd door Golazo Sports nv.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
21. Aanvullend politiereglement - Fietsring in de voorrang
Goedkeuring van de voorrangverlening aan fietsers op tien oversteekplaatsen op de fietsring, met
name aan de Beverestraat, Matthijs Casteleinstraat, Diependale, Bergstraat, Eindrieskaai, Prins
Leopoldstraat, Groenstraat, Dijkstraat, Jacob Lacopsstraat en de Stationsstraat;
22. Subsidiebesluit exploitatie fietspunt station Oudenaarde
Goedkeuring van het subsidiebesluit voor de financiële ondersteuning van het project ‘Fietspunt’ voor
onderhoud en herstel van fietsen aan het spoorwegstation. De dienstverlening wordt uitgebreid met het
onderhoud van de Cambio deelwagens. Fietspunt, een initiatief van Groep Intro vzw, kan tot juli 2023
op subsidies van het stadsbestuur kan rekenen.
23. Aanvullend politiereglement Robert de Preesterstraat
Goedkeuring van het nieuw gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer naar aanleiding
van de heraanleg van de Robert De Preesterstraat.
24. Aanvullend politiereglement schoolomgevingen
Goedkeuring van het nieuw gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer naar aanleiding
van de herinrichting van de schoolomgevingen in het kader van het verhogen van de
verkeersveiligheid.
25. Aanvullend politiereglement parking Donkstraat
Goedkeuring van het nieuw gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer naar aanleiding
van de heraanleg van de parking in de Dokstraat, waarbij 185 parkeerplaatsen werden gerealiseerd met
3 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap en 2 parkeerplaatsen voorbehouden
voor gezinnen.

26. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende:
afschaffen parkeerplaats voor personen met een handicap in de Beverestraat,
Grachtschelde en Molenstraat.
Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de
afschaffing van parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van Grachtschelde 24,
Beverestraat 18 en Molenstraat 91.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
27. Financiële rapportering 1ste semester 2020. Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering van de stad over de 1ste semester van
2020.
28. Belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder - addendum aanslagjaar 2020
De gemeenteraad verleent voor het aanslagjaar 2020 volledige vrijstelling aan de belastingplichtigen
van de belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met
bestuurder. De maatregel kadert in de steunmaatregelen aan ondernemers n.a.v. de coronacrisis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
29. Leveren, plaatsen en verwijderen van variabele zone 30-borden op zonne-energie.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dd; 24 augustus 2020 met
goedkeuring van het bestek nr. L00222020, de raming, de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de
overheidsopdracht ‘Leveren, plaatsen en verwijderen van variabele zone 30-borden op zonne-energie’.
SECRETARIAAT - NOTULEN
30. Goedkeuring notulen
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 goedgekeurd.

