
Oudenaarde, 7 november 2020

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad via videoconferentie bijeengeroepen 
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur, op maandag 26 oktober 2020 om 19.00 uur, met het oog 
op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne. Lieven Cnudde.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

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

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 13 oktober 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 26 oktober 2020 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de verstrengde 
coronamaatregelen.

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

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 oktober 2020 met de afkondiging 
van extra maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus. Het gaat over de 
verstrenging van de mondmaskerplicht en van het sluitingsuur voor de horeca op het grondgebied van 
de stad.

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

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 15 
december 2020. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door schepen Mathieu 
Mas. Raadslid Danny Lauweryns is plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

Bekrachtiging van de beslissing van het schepencollege met goedkeuring van de 
meerjarenplanaanpassing 2020-2025, de budgetwijziging 2020 en het budget 2021 van diverse 
Oudenaardse kerkfabrieken.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

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

Met betrekking tot het dossier “Sint-Jozefskerk: aanpassingen aan de branddetectie en de 
noodverlichting” wordt de collegebeslissing dd° 28/9/2020 met de goedkeuring van de eindafrekening 
t.b.v. € 39.560,18 excl. btw of € 47.867,82 incl. 21% btw bekrachtigd.

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.

Met betrekking tot de opdracht “Weg- en rioleringswerken Broekstraat (1ste fase: Dijkstraat-
Gelukstede)” wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 05 oktober 2020 
met  goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage van  € 1.378.435,81 exclusief btw en incl 
herziening bekrachtigd.

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 

Kennisneming van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 
december 2019 met de aanvaarding van de toetreding per 12 december 2019 van de stad voor de 
activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging 
ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019.

8. Pastorie Ename - binnenverbouwing technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00362020 en de raming voor de opdracht 
“Pastorie Ename - binnenverbouwing technieken”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 88.315,50 (exclusief btw) of € 106.861,76 (inclusief 21% 
btw). De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

9. Aanvullend politiereglement Stationsplein

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement op het verkeer met parkeermaatregelen op het 
Stationsplein: kiss & ride-zone, voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen, elektrische voertuigen, 
taxi’s, 15 minuten-parkeerplaatsen en parkeerplaats voor bromfietsen en fietsen.

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. 

Goedkeuring van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met het 
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Aalststraat 131 en het 
afschaffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Wortegemstraat 54.



11. Aanvullend politiereglement Robert de Preesterstraat

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement op het wegverkeer naar aanleiding van de heraanleg 
van de Robert De Preesterstraat in Nederename.

12. Aanvullend politiereglement 15 min. parkeerplaatsen

Goedkeuring van het aanvullend politiereglement op het wegverkeer met een uniforme 
parkeerregeling op de 15 minuten-parkeerplaatsen op het grondgebied van de stad.

13. Aanvullend politiereglement site Sociaal Huis

Goedkeuring van het politiereglement op het wegverkeer met de regeling van de verkeerscirculatie en 
het parkeren op de site van het Sociaal Huis aan de Meerspoort.

14. Aanvullend politiereglement Heurnestraat - Heuvel

Goedkeuring van het politiereglement op het wegverkeer met vaststelling van de voorrangsregeling op 
het kruispunt Heurnestraat-Heuvel naar aanleiding van de aanleg van wegversmallingen om de 
snelheid van het verkeer af te remmen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

15. Goedkeuring jaarrekening 2019 Stad Oudenaarde. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Oost-Vlaamse gouverneur met de goedkeuring 
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de stad.

BESTUUR PERSONEEL

16. Aanpassing vacant verklaring en rechtspositieregeling  algemeen directeur.

Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling en de aanwervingsvoorwaarden voor de 
functie van algemeen directeur in het kader van de selectieprocedure.

SECRETARIAAT - NOTULEN

17. Goedkeuring notulen gemeenteraad 28 september 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 28 september 2020 goedgekeurd.


