
Oudenaarde, 27 november 2020

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur op MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 om 19.00 uur met het oog op de bespreking van de 
hiernavolgende agenda.

Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 12 november 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. 30/11/20

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Besluit burgemeester vergadering gemeenteraad

2. Besluit van de burgemeester dd. 4 november 2020 met verbod op activiteiten en evenementen 
voor verenigingen, scholen en instellingen. Bekrachtiging.

3. TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 11 december 
2020.

4. IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 1 december 2020.

5. IVLA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 17 december 2020.

6. SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 16 december 2020.

7. ERSV Oost-Vlaanderen vzw. Ontbinding.

8. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Vervanging bestuurder en 
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering.

9. Regiovorming in Vlaanderen. Advies.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

11. Kosteloze grondafstand perceel grond Kabienstraat. Vaststellen voorwaarden.

12. Aanleg nutsleidingen Sompelstraat -Sompelplein: vervangen van de openbare verlichting en 
aanpassen van het openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet.



13. Liedtskasteel - restauratie. Goedkeuren van het aangepast ontwerp. Bekrachtigen van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 oktober 2020.  

14. Sint-Vedastuskerk Nederename. Bekrachtigen van de beslissing van het schepencollege dd° 
03/11/2020 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 23/10/2020 
houdende herstellen, vernieuwen en uitbreiden van de externe en interne bliksembeveiliging.

15. Sint-Amanduskerk te Leupegem. Bekrachtigen van de beslissing van het schepencollege dd° 
19/10/2020 houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 19/06/2020 
houdende vernieuwen van de externe bliksembeveiliging. 

16. Private verkaveling Rekkemstraat. Goedkeuren van het rooilijnplan en uitrusting gemeenteweg.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

17. Gemeentelijke saneringsbijdrage

18. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties, addendum aanslagjaar 2020

BESTUUR PERSONEEL

19. Verhoging maaltijdcheques.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

20. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2020-2021.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

21. Uitbetaling subsidies sociale zaken.

SECRETARIAAT - NOTULEN

22. Goedkeuring notulen gemeenteraad 26 oktober 2020.

BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA TOEGEVOEGDE PUNTEN

BESTUUR CULTUUR

23. Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten - herneming.   

24. Tegemoetkoming Vlaams Noodfonds Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur; verhoging subsidies 
op naam van organisaties van culturele evenementen met bovenlokale uitstraling

EVENEMENTEN

25. Subsidiereglement feestcomités - addendum.


