
Oudenaarde, 11 februari 2021

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal 
bestuur, op MAANDAG, 22 FEBRUARI 2021, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende 
agenda.

Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 1 februari 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. 22/02/21

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 1 februari 2021 voor de organisatie van de gemeenteraad 
op 22 februari 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Statuutswijziging Milieuraad

3. Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen

4. Subsidiereglement voor de plaatsing van hernieuwbare energiebronnen bij woningen - wijziging

5. Subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van punt- en lijnvormige landschapselementen 
door particulieren - herziening

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Stedelijke subsidie voor renovatie van een huurwoning

7. Subsidiereglement voor renovatie van een woning

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2021. Bestek nr. W62602021. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

9. Weg- en rioleringswerken in de Graaf Van Landaststraat ( tussen N60 en Fietelstraat) en 
Fietelstraat ( tussen Graaf Van Landaststraat en Molenstraat). Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
 

10. Pastorie Ename - asbestverwijdering



11. Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen. Dienstjaar 2021 - bestek nr W72642021. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

12. Aanvullend politiereglement 15 min. parkeerplaatsen

13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende : voorbehouden 
twee parkeerplaatsen voor mindervaliden op Jezuïetenplein t.h.v. de hoek met Lappersfort

14. Aanvullend politiereglement Meerspoort

KMO - HANDEL

15. Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het 
gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg

16. Reglement subsidie voor startende ondernemers

17. Reglement voor de tijdelijke promotieactie met Oudenaardebonnen

SECRETARIAAT - NOTULEN

18. Goedkeuring notulen gemeenteraad 25 januari 2021.


