Oudenaarde, 2 april 2021
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 29 maart 2021 om 19uur. Deze ging door in de Salons Mantovani, gezien
de ruimte nodig om coronaproof te vergaderen.
Algemeen directeur,

De voorzitter,

Luc Vanquickenborne.

Lieven Cnudde.
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
HP1.

Wijzigen huishoudelijk reglement wijze van stemmen digitaal bij geheime zitting

Art. 29 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad wordt aangevuld. Wanneer niet kan
gestemd worden met vooraf gemaakte stembriefjes, gebeurt de geheime stemming elektronisch.
Het elektronisch stemmen gebeurt door middel van het elektronisch stemsysteem. Het raadslid is
ingelogd en volgt de instructies zoals aangegeven in de software en handleiding.
1.

Algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen.

Het Algemeen PolitieReglement (APR) dat van toepassing is in de gemeenten van de
politiezone was aan herziening toe. Onder regie van de politiezone werden verschillende
overlegmomenten georganiseerd met zowel de administraties, alsook de besturen om te
komen tot een nieuw ontwerp van reglement.
Op het politiecollege van 11 februari werd eveneens afgesproken om het nieuwe reglement in
voege te laten treden op hetzelfde moment in de vier gemeenten, namelijk op 1 juni 2021.
Op de politieraad van 9 februari 2021 werd het nieuwe reglement toegelicht. Er wordt
verzocht om het nieuwe reglement op de verschillende gemeenteraden ter goedkeuring voor te
leggen met vermelding van deze datum te vermelden in het goedkeuringsbesluit, alsook het
oude reglement op te heffen.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
2.

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Het huidig huishoudelijk reglement dat van toepassing is op de begraafplaatsen en lijkbezorging was
aan herziening toe.
Op de Gemeenteraad van 29 maart werd afgesproken om de nieuwe huishoudelijke reglementering in
voege te laten treden op 3 mei 2021.
Op het college van burgemeester en schepenen van 8 maart werd het nieuwe reglement toegelicht. Er
werd eveneens beslist dat de huidige reglementering wordt opgeheven.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
3.

VZW De Meesterschool te Eine. Goedkeuren van een éénmalige subsidie voor de inrichting
van het nieuwe ontmoetingscentrum te Eine als gemeenschapscentrum.

Er wordt goedkeuring verleend om aan de vzw De Meesterschool Eine een éénmalige subsidie van €
60.000 te verlenen voor de inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum te Eine als
gemeenschapscentrum, meer bepaald voor het leveren en plaatsen van een industriële keuken.
De trekker van de toelage, zijnde de vzw De Meesterschool Eine, dient de toelage aan te wenden zoals
hogervermeld bepaald, met toepassing van de van kracht zijnde wetgeving op overheidsopdrachten, en
dient de aanwending ervan te verantwoorden door het voorleggen van een balans en rekening van
ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand van het verlopen
jaar, in te dienen bij de aanvraag.
4.

Groot onderhoud van buurtwegen. Bestek nr. W61132020. 1e herhaling. Goedkeuren van
de raming en de gunningswijze.

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek met nr. W61132020 en de raming voor de opdracht “
Groot onderhoud van buurtwegen - 1e herhaling”. Raming : € 169.103,33 excl btw.Wijze van gunnen :
onderhandelingsprocedure overeenkomstig de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
meerbepaald artikel 42 § 1, 2 “ herhalingsopdracht”.
5.

Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk Pamele. Fase 2 : middenbeuk,
zuidkapellen en zijbeuk. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Pamele dd°
04 december 2020 houdende goedkeuren van het definitief ontwerp.

Met betrekking tot de “ Restauratie van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk Pamele – Fase 2 :
middenbeuk, zuidkapellen en zijbeuken “ , wordt de beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele dd° 04
december 2020 houdende goedkeuren van het ontwerp met een raming ten bedrage van €
2.538,001,05 excl btw of € 3.070.981,27 incl. btw gunstig geadviseerd.De betaling van een volgend
voorschot ereloon van € 103.329,33 excl btw of € 125.028,49 incl btw aan de kerkfabriek OLV
Pamele wordt goedgekeurd.
6.

Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2021 - bestek nr. w72762021.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek met nr. W72762021 en de raming voor de opdracht
“Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - dienstjaar 2021”. Raming : € 478.074,00 exclusief
btw of € 575.792,46 inclusief btw. Wijze van gunnen : openbare procedure.
7.

Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg. Goedkeuren selectieleidraad,
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Er wordt goedkeuring verleend aan de selectieleidraad, het bestek met nr. W00962017 en aan de
raming voor de opdracht “Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg”. De totale raming
bedraagt € 4.322.618,08 excl. btw. De kostprijs ten laste van de stad wordt geraamd op € 505.140,14
excl. btw. Wijze van gunnen : mededingingsprocedure met onderhandeling.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
8.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de Broekstraat

In de Broekstraat t.h.v. nr. 212 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.

BESTUUR PERSONEEL
9.

Verlenging aansluiting en toetreding hospitalisatieverzekering.

Het stadsbestuur Oudenaarde zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten naar analogie met de vorige jaren.
Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.
De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis in, de
bijzondere en algemene bepalingen in acht te nemen .
SECRETARIAAT - NOTULEN
10. Goedkeuring notulen
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 goedgekeurd.
GEHEIME ZITTING
BESTUUR PERSONEEL
11. Aanstelling algemeen directeur.
Na een selectieprocedure en diverse examens, wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld.

