Oudenaarde, 4 december 2020
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad in videoconferentie bijeengeroepen,
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur, op maandag 30 november 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.

Besluit burgemeester vergadering gemeenteraad

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 voor de organisatie van de
gemeenteraad op 30 november 2020 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de verstrengde
coronamaatregelen.
2.

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

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 4 november 2020 met de
afkondiging van extra maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus. Het gaat
over een verbod op organisatie van activiteiten en evenementen door verenigingen, scholen en
instellingen op het grondgebied van de stad.
3.

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

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale
TMVW op 11 december 2020. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door
raadslid Danny Lauweryns. Raadslid Mathieu De Cock is plaatsvervangend vertegenwoordiger.
4.

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

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale voor
crematoriumbeheer IGS Westlede op 1 december 2020. De stad wordt in de algemene vergadering
vertegenwoordigd door raadslid Christine Vandriessche. Raadslid Danny Lauweryns is
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5.

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

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de afvalintercommunale
I.Vl.A. op 17 december 2020. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door
raadslid Julie Dossche. Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde is plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Raadslid Mathieu De Cock is voorzitter van I.Vl.A.
6.

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

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband SOLVA op 16 december 2020. De stad wordt in de algemene vergadering
vertegenwoordigd door raadslid Mathieu De Cock. Raadslid Murat Yurtay is plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
7.

ERSV Oost-Vlaanderen vzw. Ontbinding.

Goedkeuring van de ontbinding van de provinciale vzw ERSV (Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband), het overkoepelend orgaan van het streekoverleg in Zuid-Oost-Vlaanderen,
waarvan ook de stad Oudenaarde deel uitmaakte. Burgemeester Marnic De Meulemeester
vertegenwoordigde de stad in deze vzw. Het streekoverleg wordt in de toekomst getrokken door de
dienstverlenende intercommunale SOLVA.
8.

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

De stad werd tot voor kort in de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
vertegenwoordigd door raadslid Danny Lauweryns (lid raad van bestuur) en schepen Mathieu Mas (lid
van de algemene vergadering). De gemeenteraad nam kennis van het ontslag per 1 januari 2021 van
beiden en keurde de voordracht van schepen Mas als nieuwe bestuurder en de aanstelling van raadslid
Lauweryns als nieuwe vertegenwoordiger tot het eind van de legislatuur 2019-2024 goed.
9.

Regiovorming in Vlaanderen. Advies.

De Oost-Vlaamse gouverneur vroeg aan de gemeenten op vraag van de Vlaamse Regering om advies
in het kader van de geplande regiovorming in Vlaanderen. De gemeenteraad pleit in zijn advies op dat
vlak voor de vorming van een regio Vlaamse Ardennen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen
Het dossier werd uitgesteld.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
11. Kosteloze grondafstand perceel grond Kabienstraat. Vaststellen voorwaarden.
De kosteloze grondafstand met het oog op het inlijven in het openbaar domein van het perceel grond
in de Kabienstraat in Heurne, kadastraal gekend 9 afdeling ,sectie A, nr. 683 D met een oppervlakte
van ± 30,31 m², wordt goedgekeurd. De grondoverdracht is kosteloos voor de stad; alle bijhorende
kosten worden gedragen door de afstanddoener. De afstanddoener stelt een notaris aan voor het
opmaken van de akte gratis grondoverdracht en draagt alle kosten hieraan verbonden. Het college van
burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van de beslissing.

12. Aanleg nutsleidingen Sompelstraat -Sompelplein: vervangen van de openbare verlichting en
aanpassen van het openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet.
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier Sompelstraat–Sompelplein: vervangen van de openbare
verlichting en aanpassen openbaar verlichtingsnet en laagspanningsnet met een totale raming van €
42.817,86 waarvan € 6.367,04 (btw verlegd) voor het vervangen van de openbare verlichting en €
36.450,82 (vrij van btw) voor het aanpassen van het laagspanningsnet. De opdracht wordt gegund bij
wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Het vervangen van de openbare verlichting wordt geregeld via de beheersoverdracht inzake
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25
november 2019. De uitgave voor het vervangen van het laagspanningsnet is voorzien in de
meerjarenplanning 2020-2025; in het investeringsbudget van 2021 op budgetcode GBB-BIA 0640-00
2289007.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die
het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15%
voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
13. Liedtskasteel - restauratie. Goedkeuren van het aangepast ontwerp. Bekrachtigen van de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 oktober 2020.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 oktober 2020 met goedkeuring
van het bestek en de raming ten bedrage van € 2.326.262,59 (exclusief btw), voor de opdracht
“Liedtskasteel-restauratie”, wordt bekrachtigd. Het stadsaandeel in de werken wordt voorlopig bepaald
op € 1.476.425 (exclusief btw). Wijze van gunnen : openbare procedure. Subsidie: restauratiepremie
Onroerend Erfgoed.
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.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 november 2020 met gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename van 23 oktober 2020 met
gunning ten bedrage van € 5.169,60 excl btw aan de bvba Heleblitz van de werken voor het herstellen
en vernieuwen van de externe bliksembeveiliging en het uitbreiden van de interne bliksembeveiliging
van de Sint-Vedastuskerk te Nederename wordt bekrachtigd.
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.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2020 met gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem van 19 juni 2020 met
gunning ten bedrage van € 2.111,50 excl. btw aan de bvba Heleblitz van de werken voor het
vernieuwen van de externe bliksembeveiliging van de Sint-Amanduskerk te Leupegem wordt
bekrachtigd.
16. Private verkaveling Rekkemstraat. Goedkeuren van het rooilijnplan en uitrusting
gemeenteweg.
Het rooilijnplan en het ontwerp voor de uitrusting van de gemeenteweg zoals voorzien in het
verkavelingsontwerp voor het verkavelen van het perceel grond t.h.v. Rekkemstraat 12 en de
ontwerpovereenkomst tussen de stad en de verkavelaar worden goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het dossier.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
17. Gemeentelijke saneringsbijdrage
Goedkeuring van de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding voor het aanslagjaar
2021. De saneringsplicht wordt door de hogere overheid opgelegd aan drinkwatermaatschappijen voor
het door hen geleverde drinkwater.
18. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties, addendum aanslagjaar 2020
In het kader van de preventiemaatregelen, opgelegd naar aanleiding van het coronavirus, werden ook
de logiesverstrekkende exploitaties zwaar getroffen door een verplichte gedeeltelijke of volledige
sluiting. Om tegemoet te komen aan het gemis van inkomen tijdens de lockdowns en door het
afgelasten van grote evenementen, besliste de gemeenteraad voor het aanslagjaar 2020 een volledige
kwijtschelding van de belasting op logiesverstrekkende exploitaties te verlenen.
BESTUUR PERSONEEL
19. Verhoging maaltijdcheques.
De gemeenteraad keurt de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques voor de statutaire en
contractuele personeelsleden van de stad en het OCMW goed tot € 8,00. De verhoging is van kracht
met ingang van september 2020.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
20. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2020-2021.
De gemeenteraad keurt de opgave van de wekelijkse prestaties van het onderwijzend personeel aan de
Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans voor het schooljaar 2020-2021 goed.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
21. Uitbetaling subsidies sociale zaken.
Goedkeuring van de aangepaste subsidiebedragen voor de Oudenaardse seniorenverenigingen. Naar
aanleiding van de coronacrisis worden de gebruikelijke subsidies verdubbeld en aangevuld met
middelen die de Vlaamse overheid heeft voorzien via het Noodfonds.
SECRETARIAAT - NOTULEN
22. Goedkeuring notulen gemeenteraad 26 oktober 2020.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 26 oktober 2020 goedgekeurd.
DOSSIERS BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD
OVEREENKOMSTIG HET DECREET LOKAAL BESTUUR

BESTUUR CULTUUR
23. Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten herneming.
Goedkeuring van de actualisering van het bestaande subsidiereglement voor socio-culturele
verenigingen en socio-culturele projecten. Het gaat over de verdeling van de middelen uit het Vlaams
Noodfonds corona en het invoeren van een bijkomend criterium voor beoordeling van de toekenning

van projectsubsidies met als doel de creativiteit voor het inzetten op cultuurbeleving,
gemeenschapsvorming en ontmoeting in tijden van corona te stimuleren.
24. Tegemoetkoming Vlaams Noodfonds Corona voor Jeugd, Sport en Cultuur; verhoging
Subsidies op Naam van organisaties van culturele evenementen met bovenlokale uitstraling
Goedkeuring van de gedeeltelijke aanwending van middelen uit het Vlaams Noodfonds corona voor
Jeugd, Sport en Cultuur voor de verhoging van projectsubsidies op naam van diverse organisatoren
voor de organisatie van culturele evenementen met bovenlokale uitstraling.
EVENEMENTEN
25. Subsidiereglement feestcomités - addendum.
Goedkeuring van het addendum bij het subsidiereglement voor feestcomité’s, goedgekeurd op 2 maart
2020. in het kader van de extra subsidietoelagen verkregen uit het Vlaams Noodfonds corona. Er
werden verder geen wijzigingen aan het reglement aangebracht.

