Oudenaarde, 17 juni 2021
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur, op MAANDAG, 28 JUNI 2021 aansluitend op de vergadering van de OCMW-raad, met het
oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.
Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 10 juni 2021 vindt de vergadering plaats via
videoconferentie met livestream.
De leden van de raad worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
algemeen directeur,

voorzitter,

Bart Baele

Lieven Cnudde
AGENDA GEMEENTERAAD DD. 28/06/21
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 10 juni 2021 voor de organisatie van de gemeenteraad op
28 juni 2021.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Jaarverslag 2020

BESTUUR CULTUUR
3.

Cultuur; toekenning van een subsidie op naam voor de organisatie van de hedendaagse kunstroute
PASS

4.

Tegemoetkoming aan de Oudenaardse ontmoetingscentra omwille van corona voor het jaar 2020

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
5.

Heraanleg van de Annekensstraat. Bestek nr. W72812021. Goedkeuren van de lastvoorwaarden
en de gunningswijze.

6.

Leveren en implementeren van een tijdsregistratiesysteem

7.

Weg- en rioleringswerken N441( Oudstrijdersstraat) te Nederename.
samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en stad Oudenaarde houdende deelstudies.
Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 14 juni 2021 houdende goedkeuring van het
stadsaandeel in de deelstudie " uitvoeren van proefsleuven".

8.

Wijngaardstraat : goedkeuren rooilijnplan en uitrusting gemeenteweg.
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9.

RUP Stationskwartier : Saffre frères site : goedkeuren van het wegenistraject - fase 2.

10. RUP Stationskwartier - Saffre frères site : goedkeuren wegenistraject - fase 3.
11. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de stad
Oudenaarde voor de aanleg van openbare verlichting in de Graaf van Landaststraat.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
12. Jaarrekening 2020 en waarderingsregels (geïntegreerd) - vaststelling deel budgettaire entiteit Stad
13. Jaarrekening 2020 en waarderingsregels (geïntegreerd) - goedkeuring deel budgettaire entiteit
OCMW
14. Steun naar aanleiding van Covid 19 in het kader van gemeentebelastingen - addendum
aanslagjaar 2021
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
15. Regenboogverklaring: respect voor holebi's en transgenders in Stad Oudenaarde
16. Uitbetaling subsidies sociale zaken: samenwerkingsovereenkomst CGG - drugshulpverlening,
samenwerkingsovereenkomst CGG - alternatieve gerechtelijke maatregelen
SECRETARIAAT - NOTULEN
17. Goedkeuring notulen 31 mei 2021
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