
Oudenaarde, 29 april 2021

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 26 april 2021 om 19u, met het oog op de bespreking van de 
hiernavolgende agenda.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne. Lieven Cnudde.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 8 april 2021 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 26 april 2021.

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 8 april 2021 voor de organisatie van 
de gemeenteraad op 26 april 2021 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de verstrengde 
coronamaatregelen.

BESTUUR PERSONEEL

2. Eedaflegging algemeen directeur

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad dd. 29.03.2021 waarbij de heer Bart Baele 
aangesteld werd als algemeen directeur, en gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017, meer 
bepaald artikel 163, waarbij de algemeen directeur de eed dient af te leggen in handen van de 
voorzitter.

De heer Bart Baele legt de eed af als algemeen directeur: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn ambte 
trouw na te komen’. De datum van indiensttreding wordt vastgelegd op 01.06.2021.

SECRETARIAAT

3. IGS Westlede Algemene Vergadering 1 juni 2021

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale voor 
crematoriumbeheer IGS Westlede op 1 juni 2021. De stad wordt in de algemene vergadering 
vertegenwoordigd door raadslid Christine Vandriessche. Raadslid Danny Lauweryns is 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

4. Interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020, inkomsten afgesloten voor 27.925,9 euro, uitgaven afgesloten voor 14.839,99 
euro, van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, wordt goedgekeurd.

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement cultuur, jeugd en media, Afdeling 
Subsidiëren en Erkennen, Team Transversaal en bovenlokaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

5. Erediensten. Rekening boekjaar 2020 van de verschillende kerkfabrieke

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de beslissing van volgende kerkraden houdende 
vaststelling van de jaarrekening 2020: Dit besluit dient gehecht aan de jaarrekening 2020 van de 
kerkfabrieken.

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer provinciegouverneur van Oost-
Vlaanderen, het Centraal Kerkbestuur, het bisdom, de respectievelijke kerkbesturen en de gemeente 
Kluisbergen (kerkfabriek Sint-Martinus Melden).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

6. Dekenij Sint-Walburga. Vernieuwen van het buitenschrijnwerk. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 29 maart 2021 houdende gunstig adviseren van het definitief 
stadsaandeel in de werken. 

Met betrekking tot  “ Dekenij – vernieuwen van het buitenschrijnwerk”  wordt de beslissing van het 
college van  Burgemeester en schepenen dd° 29 maart 2021 houdende gunstig adviseren van het 
definitief stadsaandeel in de werken ten bedrage van € 33.204,32 bekrachtigd.

7. Heraanleg Lappersfort en dienstweg naast kapel OLV Hospitaal. Bestek nr. W72842021. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W72842021 en de raming voor de opdracht “ 
heraanleg Lappersfort en dienstweg naast kapel OLV Hospitaal”. Raming : € 112.669 exclusief btw. 
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

8. Sint-Jozefskerk : Aanstellen studiebureau technieken. Goedkeuren raming en 
lastvoorwaarden

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D00142021 en de raming voor de opdracht 
“Aanstellen studiebureau technieken Sint-Jozef”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 25.000 exclusief btw of € 30.250 inclusief 21% btw. 
Voornoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

BESTUUR SPORT

9. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuren werkingsverslag 
2020 en planning 2021

Het verslag van de algemene vergadering ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen, het 
werkingsverslag 2020 en de planning 2021 wordt goedgekeurd.

Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de sportdienst 
van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale Vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

10. Kortekeer verboden toegang zwaar verkeer

De Kortekeer, vanaf het kruispunt Kortekeer-Walkenaarsweg, richting Kortekeer wordt verboden 
toegang voor zwaar verkeer van boven de 3,5 ton, behalve landbouwvoertuigen.

Dit zal worden aangeduid met de signalisatie hiervoor van toepassing.

Deze verkeerswijziging zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid

11. Aanpassing snelheidsregime Smarre

Een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingevoerd in de Smarre op grondgebied Oudenaarde, 
tussen de gemeenten Zwalm en Horebeke.

Deze snelheidsverlaging wordt aangeduid met de signalisatie hiervoor van toepassing.

Dit regelement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

12. Bepalen van de tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het OCMW - 
Principe beslissing

Naar aanleiding van de nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur over “De tussenkomst van de 
gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW”. Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken 
de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog 
een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Beide 
besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun 
gezamenlijk beleid. Dit geeft een overzicht van de uitgangspunten van de regelgeving en verduidelijkt 
de basisprincipes. 

De gemeenteraad bepaalt, in consensus met de raad voor maatschappelijk welzijn een principe van 
tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het OCMW.

SECRETARIAAT - NOTULEN

13. Goedkeuring notulen 29 maart 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 29 maart 2021 goedgekeurd.


