
Oudenaarde, 29 juni 2021

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 28 juni 2021 om 19.00 uur, met het oog op de bespreking van de 
hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

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

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 10 juni 2021 voor de organisatie van 
de gemeenteraad op 28 juni 2021 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de aanhoudende 
coronamaatregelen.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Jaarverslag 2020 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2020.

BESTUUR CULTUUR

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

De Gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie op naam voor de organisatie van de 
hedendaagse kunstroute PASS 2021 van 1.500 EUR, duizend vijfhonderd euro, goed, voor de editie 
van dit jaar , maar ook voor de volgende edities, telkens om de vijf jaar.

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

De Gemeenteraad gaat akkoord met de financiële ondersteuning van de ontmoetings- en 
gemeenschapscentra in de Oudenaardse deelgemeenten in 2020.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

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

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W72812021 en de raming voor de opdracht 
“Heraanleg van de Annekensstraat”.  Raming : € 213.377,15 exclusief btw of € 238.526,65 inclusief 
btw. Wijze van gunnen :  openbare procedure.

6. Leveren en implementeren van een tijdsregistratiesysteem

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L00112021 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en implementeren tijdsregistratiesysteem Stad en OCMW”.  Raming : € 114.110 (exclusief 
btw) of € 138.073,10 (inclusief 21% btw). Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

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".  

Met betrekking tot “ weg- en rioleringswerken N441 ( Oudstrijdersstraat) te Nederename “ en 
overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Oudenaarde 
houdende uit te voeren deelstudies  wordt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen  dd° 14 juni  2021 houdende  de betaling van € 73.340,44 exclusief btw en inclusief 
herziening aan bvba Grondwerken Declercq, Steenovenstraat 96a 8760 Meulebeke zijnde het 
stadsaandeel voor de deelstudie “ uitvoeren van proefsleuven “ bekrachtigd. 

8. Wijngaardstraat : goedkeuren rooilijnplan en uitrusting gemeenteweg.

Uitgesteld naar september. Het dossier is onvolledig. Moet terug met het bezwaarschrift in. Dit kan 
mogelijks impact hebben op het besluitvormingsproces.

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

Het wegenistraject – fase 2- in RUP Stationskwartier – Saffre frères site; 1° afdeling Oudenaarde, 
Sectie A, nrs. 121 L3, 121 C3  , wordt goedgekeurd volgens het ingediende wegenisplan.

10. RUP Stationskwartier - Saffre frères site : goedkeuren wegenistraject - fase 3.

Het wegenistraject - fase 3 - in RUP Stationskwartier – Saffre frères site; 1° afdeling Oudenaarde, 
Sectie A, nrs. 121 M3, 121 K3, 121 L3  , wordt goedgekeurd volgens het ingediende wegenisplan.

11. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst  tussen  het Vlaamse Gewest en de stad 
Oudenaarde voor de aanleg van openbare verlichting in de Graaf van Landaststraat. 

De ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad voor de plaatsing 
van aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting aan een gewestweg, geplaatst door de Stad, 
wordt goedgekeurd.
De kosten, ten bedrage van € 62.840,67 (vrij van btw), voor het vernieuwen van het laagspanningsnet 
en de aansluitingen elektriciteit worden goedgekeurd; de kosten voor de aanleg en plaatsing van de  
openbare verlichting worden verrekend via de beheers overdracht inzake verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2019;
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, investeringsbudget 2021, 
op budgetcode 0640-00 2289007;
Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die 
het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15% 
voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van onderhavig 
besluit.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

12. Jaarrekening 2020 en waarderingsregels (geïntegreerd) - vaststelling deel budgettaire 
entiteit Stad

De gemeenteraad stelt het deel van de jaarrekening 2020 vast dat betrekking heeft op de Stad.

De jaarrekening 2020 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid overgemaakt, 
conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

13. Jaarrekening 2020 en waarderingsregels (geïntegreerd) - goedkeuring deel budgettaire 
entiteit OCMW

De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening 2020 goed dat betrekking heeft op het OCMW.

De jaarrekening 2020 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid overgemaakt, 
conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

14. Steun naar aanleiding van Covid 19 in het kader van gemeentebelastingen - addendum 
aanslagjaar 2021

Voor het aanslagjaar 2021 wordt voor volgende belastingen beslist dat: De belasting op het exploiteren 
van een verbruiksterras, zoals bepaald in artikel 15 § 6   betreffende de Algemene Gemeentelijk 
Heffing, gemeenteraad dd. 16 december 2019, wordt opgeheven voor het aanslagjaar 2021; De 
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gemeenteraad 
dd. 16 december 2019 wordt opgeheven voor de aanslagjaar 2021.

Er gebeurt geen invordering van nalatigheidsintresten over het jaar 2021. Dit addendum heeft 
betrekking op het aanslagjaar 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

15. Regenboogverklaring: respect voor holebi's en transgenders in Stad Oudenaarde

De Gemeenteraad keurt de Regenboogverklaring van Stad Oudenaarde goed zoals in bijlage 
omschreven.

De gemeenteraad besluit om de verklaring na 6 maand te evalueren.
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16. Uitbetaling subsidies sociale zaken: samenwerkingsovereenkomst CGG - 
drugshulpverlening, samenwerkingsovereenkomst CGG - alternatieve gerechtelijke 
maatregelen

De jaarlijkse subsidies aan CGG ten dienste van drugshulpverlening en alternatieve gerechtelijke 
maatregelen worden vastgesteld, zoals in bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.

SECRETARIAAT - NOTULEN

17. Goedkeuring notulen 31 mei 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 31 mei 2021 goedgekeurd.
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