Oudenaarde, 18 januari 2021
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur, op MAANDAG, 25 JANUARI 2021 om 19 u 00 uur, met het oog op de bespreking van de
hiernavolgende agenda.
Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 7 januari 2021 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. 25/01/21
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden
overeenkomstig decreet lokaal bestuur.

2.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 7 januari 2021 voor de organisatie van de gemeenteraad
op 25 januari 2021.

3.

Raadscommissies: aanpassing samenstelling commissies

4.

Vervanging kandidaat-bestuurder in IGS Westlede en vertegenwoordiger van de stad in I.Vl.A.

5.

Ontslag Julie Dossche als lid van de politieraad en aanstelling nieuw lid politieraad.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
6.

Oprichting nieuwe deelwerking van VARIANT:Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Migratie van
bibliothekensamenwerking van ILV Vlaamse Ardennen naar de nieuwe deelwerking van
VARIANT

EVENEMENTEN
7.

Politieverordening RVV 2021

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021. Bestek nr. 62312020. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.

9.

Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht. Bestek W23512016. Goedkeuren van
de eindafrekening.

10. Sint-Walburgakerk. Restauratie van de toren. Fase V. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd°
21/12/2020 houdende goedkeuren van het stadsaandeel.
11. Restauratie van de Sint-Laurentiuskerk te Ename. 3e fase. Gunstig adviseren van de beslissing
van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename dd° 25/11/2020 houdende goedkeuren van het
definitief ontwerp.
BESTUUR SPORT
12. Eliminator - subsidiebesluit
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende : voorbehouden
parkeerplaats mindervaliden in Burgschelde, Simon De Paepestraat, Molenstraat en
Wortegemstraat 54; afschaffen parkeerplaats mindervaliden in de Kattestraat
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
14. Addendum aan de retributie op het betalend parkeren en aan de retributie op het parkeren in de
blauwe zone en het parkeren met beperkte parkeertijd - bekrachtiging gemeenteraad
BESTUUR PERSONEEL
15. Vrijwilligersvergoeding 2021.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
16. Uitbetaling subsidies sociale zaken_vzw Give us a break
SECRETARIAAT - NOTULEN
17. Goedkeuring notulen gemeenteraad 14 december 2020.

