LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
GEMEENTERAAD DD. 29/06/20
OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 15 juni 2020 voor de organisatie van de
gemeenteraad op 29 juni 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 11 mei 2020 voor de organisatie van de
vergadering van de gemeenteraad op 25 mei 2020 via een videoconferentie.
2.

Jaarverslag 2019.

Goedkeuring van het jaarverslag 2019 van de stad en het OCMW. Het jaarverslag geeft een overzicht
van de activiteiten van de stads- en OCMW-diensten en de financiële weerslag daarvan.
TOERISME
3.

Politieverordening Ronde van Vlaanderen

Goedkeuring van de tijdelijke politieverordening voor het waarborgen van de veiligheid van
deelnemers aan en toeschouwers van de Ronde van Vlaanderen die dit jaar plaatsvindt op zondag 18
oktober. Daarbij wordt rekening gehouden met de ter zake geldende coronamaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Nieuwe straatnamen project Saffrou

De nieuwe straten en pleinen die naar aanleiding van de realisatie van het Saffrou-project tussen de
Blekerijstraat en de Dijkstraat worden aangelegd, krijgen de namen Machineplein, Loodsplein,
Johanna Van der Gheynststraat en Elisabeth De Saedeleerstraat mee.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
5.

Erediensten. Rekening boekjaar 2019 van de verschillende kerkfabrieken

De gemeenteraad keurt de rekening over het boekjaar 2019 goed van de 14 Oudenaardse
kerkfabrieken.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
6.

Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken. Bestek nr. W59732020. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W59732020 en de raming voor de opdracht
“Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken”. De raming bedraagt in zijn totaliteit
158.640,15 EUR excl. BTW of, opgesplitst per perceel:
-) Perceel 1 - heraanleg Donkstraat - ten bedrage van 120.132,05 EUR excl. BTW;
-) Perceel 2 – waterbeheersingswerken – ten bedrage van 38.508,10 EUR excl. BTW;
Wijze van gunnen: openbare procedure.
7.

Binnenrenovatie pastorie Ename. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring van het bestek met nr. W01002017 en de raming voor de opdracht “Pastorie Ename binnenverbouwing”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
206.173,08 EUR excl. BTW of 249.469,43 EUR incl. 21% BTW. De opdracht wordt gegund volgens
de openbare procedure.
8.

Private verkaveling Scheldehof Heurnestraat. Goedkeuren van het rooilijnplan en
uitrusting gemeenteweg.

Goedkeuren van het rooilijnplan en de uitrusting van de gemeenteweg ter hoogte van de privéverkaveling Scheldehof in de Heurnestraat. Het wegtracé bevindt zich achter de Heurnestraat vanaf de
Textielstraat richting Heurne.
9.

Herstel/ aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - bestek nr. W60592019. Bekrachtiging
beslissing schepencollege dd° 18 mei 2020 houdende gunning.

Met betrekking tot de opdracht “Herstel/aanleg van wegen en voetpaden in natuursteen” wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 met gunning van de
werken aan de bvba Cochuyt-De Smet ten bedrage van 392.769,03 euro incl. 21% BTW bekrachtigd.
10. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Aankoop van gronden, vestigen van
erfdienstbaarheden en afstand van pacht. Deel 2 - vaststellen van de voorwaarden.
Voor het dossier “weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Aankoop van gronden, vestigen van
erfdienstbaarheden en afstand van pacht” deel 2, wordt de koopovereenkomst van ondergrondse
inneming met een oppervlakte van 32,00 m² en een kostprijs van 4.382,40 euro goedgekeurd
overeenkomstig het grondinnemingsplan.
11. Weg- en rioleringswerken Molenkouter. Bestek nr. W60782020. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek nr. W60782020 en de raming voor de opdracht “Weg- en
rioleringswerken Molenkouter”. De raming van de kostprijs bedraagt 592.238,36 EUR excl BTW,
uitgesplitst als volgt:
-) 530.650,08 EUR excl BTW voor de rioleringswerken BTW recupereerbaar);
-) 61.588,28 EUR excl BTW voor de wegenwerken (niet btw-recupereerbare werken).
Wijze van gunnen : openbare procedure.
12.

Heraanleg kasseiweg Doorn. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg kasseiweg Doorn”. De
raming van de kostprijs bedraagt 755.044,97 EUR excl. BTW of 913.604,41 EUR incl. 21% BTW.
Wijze van gunnen : openbare procedure.
De beslissing en de nodige stukken worden met het oog op het verkrijgen van de restauratiepremie
overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap Onroerend Erfgoed.
13. Verlenen van een recht van opstal aan vzw Recrean Padel. Vaststellen van de voorwaarden.
Verlenen van een recht van opstal aan de vzw Recrean Padel voor een perceel grond, eigendom van de
stad en gelegen tussen de stedelijke sporthal en het sportcentrum Recrean. Bedoeling is er een aantal
padelterreinen aan te leggen. Het recht van opstal geldt voor een (verlengbare) periode van 20 jaar
tegen en jaarlijkse vergoeding van 1,- euro.
14. Huis de Lalaing - herbestemming. Goedkeuring bestek marktbevraging.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek voor het houden van een marktbevraging voor de
herontwikkeling van het Huis De Lalaing aan de Bourgondiëstraat.

15. Collectorproject aansluiting Ronsen Heerweg - N46 - Weldenstraat. nv Aquafin.
Samenwerkingsovereenkomst NV Aquafin, Arcadis Belgium NV en stad. Goedkeuring
bijkomende opdracht.
Goedkeuring wordt verleend aan de prijsofferte van Arcadis Belgium NV voor het updaten van de
hydraulische studie voor het project “Aansluiting Ronsen Heerweg”, met een stadsaandeel van
10.898,66 EUR (BTW-recupereerbaar).
16. Stadsverkaveling Diependale - goedkeuring verkoopprocedure en aanstellen
bouwpromotor.
Goedkeuring wordt verleend aan de verkoopprocedure voor de verkoop van 26 bouwpercelen in de
stadsverkaveling Diependale, tegen de prijs van 200 EUR/m² en de daarbij te hanteren criteria.
Goedkeuring wordt eveneens verleend aan het bestek voor het aanstellen van een bouwpromotor.
17. Private verkaveling Kortrijkstraat. 8° afdeling, sectie B nr(s) 638 A. Goedkeuren van het
rooilijnplan en uitrusting gemeenteweg.
Goedkeuren van het rooilijnplan en de uitrusting van de gemeenteweg. in de privé-verkaveling in de
Kortrijkstraat. In een latere fase wordt de weg overgedragen aan de stad.
18. Herinrichten bibliotheek Vleeshuis - technieken. Bekrachtigen collegebeslissing dd°
15/6/2020 houdende toewijs perceel 2 (elektriciteit)
Met betrekking tot het dossier “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: technieken, perceel 2
(Elektriciteit)”, wordt de collegebeslissing dd° 15 juni 2020 met toewijs van de werken aan Aelectrics,
Tulpenstraat 15 bus 10 te 9810 Eke, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van
244.967,93 EUR excl. BTW of 296.411,20 EUR incl. 21% BTW bekrachtigd.
19. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2) - besteknr. W00332020.
Bekrachtigen collegebeslissing dd° 15/6/2020
Met betrekking tot de opdracht “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: technieken, lot HVAC (2)”
wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2020 met goedkeuring
van het bestek, de lastvoorwaarden en de raming ten bedrage van 92.528,00 EUR excl. BTW of
111.958,88 EUR incl. 21% BTW bekrachtigd.
20. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) (2). Bekrachtigen beslissing van
burgemeester en schepenen houdende goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Met betrekking tot de opdracht “Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) (2)” wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2020 met goedkeuring van het
bestek, de lastvoorwaarden en de raming, ten bedrage van 293.390,00 EUR (exclusief BTW) of
355.001,90 EUR (inclusief BTW), bekrachtigd.
BESTUUR SPORT
21. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 8 juni 2020 houdende verbod op
glazen recipiënten aan de Donk.
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 8 juni 2020 met verbod op het meebrengen van
glazen recipiënten op de Donksite. Overtredingen worden bestraft met een GAS-boete tot maximaal
350,- euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
22. Trage wegenplan Eine - Heurne - Mullem
Goedkeuring van de adviesnota met wenselijkheidskaart en actieplan voor een trage wegenplan voor
de deelgemeenten Eine, Heurne en Mullem, opgemaakt door het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen in samenspraak met de werkgroep waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd
zijn.
23. Trage wegenplan Mater - Nederename - Welden
Goedkeuring van de adviesnota met wenselijkheidskaart en actieplan voor een trage wegenplan voor
de deelgemeenten Mater, Nederename en Welden, opgemaakt door het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen in samenspraak met de werkgroep waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd
zijn.
24. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende:
afschaffen parkeerplaats voor personen met een handicap in de Serpentsstraat
Goedkeuring van de afschaffing van een parkeerplaats voorbehouden voor mensen met een handicap
ter hoogte van Serpentstraat 71. Artikel 1 van het verkeersreglement van 25 oktober 2010 waarbij de
inrichting van deze parkeerplaats oorspronkelijk werd goedgekeurd, wordt opgeheven.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
25. Jaarrekening 2019 Stad. Vaststelling.
De jaarrekening 2019 van de stad wordt vastgesteld met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage
van 24.182.019,04 euro, een autofinancieringsmarge van 6.439.847,98 euro, een balans met activa ten
bedrage van 201.181.072,29 euro en passiva ten bedrage van 201.181.072,29 euro en een staat van
opbrengsten en kosten met een positief resultaat van 514.587,53 euro.
26. Jaarrekening 2019-OCMW. Goedkeuring.
De jaarrekening 2019 van het OCMW wordt vastgesteld, met een positief resultaat op kasbasis ten
bedrage van 4.983.535,93 euro, een autofinancieringsmarge van -1.556.556,50 euro, een balans met
activa ten bedrage van 71.533.161,25 euro en passiva ten bedrage van 71.533.161,25 euro en een staat
van opbrengsten en kosten met een negatief resultaat van -4.459.311,95 euro.
27. Intekening uitgifte aandelen Apt Gaselwest
De raad gaat akkoord met de intekening op het proportioneel aan de stad toegewezen aantal aandelen
Apt Gaselwest, in casu 21.516 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 26,59 voor een totaalbedrag
van EUR 572.110,44. Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt wordt inegaan op het
financieringsvoorstel van Gaselwest, namelijk een volledige financiering binnen Gaselwest door
middel van een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt
(Publi-T) en Apg (Publigas).
28. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit Stad.
De gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 vast dat betrekking
heeft op de stad.
29. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025. Goedkeuring deel budgettaire entiteit OCMW.
De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 goed dat betrekking
heeft op het OCMW.

30. Nominatieve overheidsopdrachten 2020 - bijkomende lijst.
De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de lijst van nominatieve
overheidsopdrachten voor 2020, wordt goedgekeurd. Het gaat over uitgaven die behoren tot het
investeringsbudget tot een bedrag van € 30.000 (excl. BTW) die binnen het begrip ‘dagelijks
bestuur’ vallen.
31. Auroraziekenhuis AV - Jaarrekening 2018. Kennisname.
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het Auroraziekenhuis AV.
32. Auroraziekenhuis AV - Jaarrekening 2019. Kennisname.
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het Auroraziekenhuis AV.
BESTUUR PERSONEEL
33. Vervanging algemeen directeur.
Het dossier werd op voorstel van de voorzitter naar de geheime zitting verwezen.
34. Vacantverklaring functie algemeen directeur
Goedkeuring van de vacantverklaring van de functie van algemeen directeur naar aanleiding
van de pensioenaanvraag van de huidige algemeen directeur.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
35. Uitbetaling subsidies sociale zaken
Goedkeuring van de uitbetaling van een subsidie aan CAW Oost-Vlaanderen vzw voor
hulpverlening in het kader van partnergeweld.
SECRETARIAAT - NOTULEN
36. Goedkeuring notulen gemeenteraad 25 mei 2020.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen
van de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 goedgekeurd.

