Oudenaarde, 3 juni 2021
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 31 mei 2021 om 19.00 uur, met het oog op de bespreking van de
hiernavolgende agenda.
Algemeen directeur,

De voorzitter,

Bart Baele.

Lieven Cnudde.
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
HP1.

Regenboogverklaring Oudenaarde

De Stad Oudenaarde staat voor een non-discriminatiebeleid en wil een duidelijk en sterk signaal geven
met de opmaak van een regenboogverklaring dat elke vorm van discriminatie en zinloos geweld
absoluut geen plek heeft in onze stad. De hoogdringendheid wordt unaniem aanvaard. De
gemeenteraad neemt kennis van de ontwerptekst.
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 12 mei 2021 voor de organisatie van de
gemeenteraad op 31 mei 2021.

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 12 mei 2021 voor de organisatie van
de gemeenteraad op 31 mei 2021 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de aanhoudende
coronamaatregelen.
2.

Gaselwest Algemene Jaarvergadering 28 juni 2021

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest op 28 juni 2021.
3.

IVLA Algemene Vergadering 24 juni 2021

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de afvalintercommunale IVLA op 24
juni 2021.
4.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene jaarvergadering op 18 juni 2021.

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale TMVW ov
(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening) op 18 juni 2021.
5.

Toerisme Oost-Vlaanderen Algemene Vergadering 24 juni 2021

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen op 24 juni
2021.

6.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van 22 juni 2021.

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de dienstverlenende intercommunale
SOLVA op 22 juni 2021.
7.

Erfpachtovereenkomst Roompot

De gemeenteraad verleent goedkeuring met de aanpassing van de erfpachtovereenkomst van 09 juli
2018, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 24 november 2017, tussen de stad
Oudenaarde en de NV Roompot België, meer bepaald in het afbakeningsplan wordt een deel van de
oppervlakte voorzien in Fase 3 verschoven naar Fase 2.
8.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Alg Vergadering 1 juni 2021

Dit punt wordt ter zitting van de agenda gehaald. De Raad is van mening dat de bevoegdheid om dit
punt te behandelen gedelegeerd is aan de door de raad aangeduide vertegenwoordigers.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
9.

Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: los meubilair (2) - bestek nr. L00162021. Bekrachtigen
collegebeslissing dd° 19 april 2021 betreffende goedkeuring lastvoorwaarden, raming en
gunningswijze.

Met betrekking tot het dossier “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - los meubilair (2)” wordt de
collegebeslissing dd° 19 april 2021 houdende goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming t.b.v.
€ 35.157 exclusief btw of € 42.539,97 inclusief 21% btw en gunningswijze bekrachtigd.
10. Restauratie Tissenhovemolen - bestek nr. W62392021. Goedkeuring lastvoorwaarden,
raming en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W62392021 en de raming voor de opdracht
“Restauratie Tissenhovemolen”, opgesteld door het Adviesbureau Groen, uit Montfoort (Nederland).
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 289.075 (exclusief
btw) of € 349.780,75 (inclusief btw).
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
11. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Heurnestraat 68
In de Heurnestraat t.h.v. nr. 68 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.

BESTUUR PERSONEEL
12. De goedkeuring omtrent het toekennen van eretitels
Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.05.2021 waarbij het voorstel
van reglement gunstig geadviseerd werd; wordt het reglement goedgekeurd.
Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan als schepen of
gemeenteraadslid van de stad Oudenaarde.
KMO - HANDEL
13. Wijzigen reglement subsidie voor startende ondernemers
De Gemeenteraad gaat akkoord met het wijzigen van het subsidie voor startende ondernemers.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
14. Uitbetaling subsidies sociale zaken
De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van seniorenbonden worden vastgesteld en
verrekend worden.
SECRETARIAAT - NOTULEN
15. Goedkeuring notulen 26 april 2021
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 26 april 2021 goedgekeurd.

