Oudenaarde, 15 september 2021
De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig het decreet lokaal
bestuur, op MAANDAG, 27 SEPTEMBER 2021 om 19.00 uur, met het oog op de bespreking van de
hiernavolgende agenda.
Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 3 september 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,

AGENDA GEMEENTERAAD DD. 27/09/21
OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Besluit burgemeester videoconferentie - goedkeuring

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Milieu - Ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact - goedkeuring

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
3.

BIRO - Fusievoorstel SHM Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard - goedkeuring +
kennisname

4.

BIRO- Afbakening werkingsgebied woonmaatschappij in referentiezone Vlaamse Ardennen

5.

BIRO - Reglement op gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of
vreemdelingenregister

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
6.

Archief - Verslag VARIANT - goedkeuring

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
7.

BIRO - Erediensten. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van verschillende kerkfabrieken (5)goedkeuring

8.

BIRO - Erediensten. Budgetwijziging boekjaar 2021 van verschillende kerkfabrieken (8) aktename
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9.

BIRO - Erediensten. Budget boekjaar 2022 van verschillende kerkfabrieken (14)- aktename

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
10. BIA - Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2022. Bestek nr. W83172021. Goedkeuring van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
11. BIA - Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - dienstjaar 2022. Bestek nr. W83152021.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
12. BIA - Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2022. Bestek nr. W83382021. Goedkeuren
van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
13. BIA - Renovatie van voetwegen - dienstjaar 2022. Bestek nr. W82972021. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
14. BIA - Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2022. Bestek nr.
W83192021. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
15. BIA - Sint-Walburgakerk. Vernieuwen van de brand- en inbraakbeveiliging en de
camerabewaking - 1e fase. Bekrachtigen van de schepencollegebeslissing dd° 30/08/2021
houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga dd° 08/08/2021
houdende gunning.
16. BIA - Weg- en rioleringswerken in de Steenbeekdries, Mariaborrestraat en Stationsberg.
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en het voorlopig stadsaandeel in de werken.
17. BIA - Sint-Martinuskerk te Melden. Dak- en schilderwerken. Gunstig adviseren van de beslissing
van de kerkfabriek Sint-Martinus Melden dd° 30 augustus 2021 houdende gunning.
18. BIA - Dijkstraat - weg- & rioleringswerken verkaveling Re-Vive - goedkeuring
19. BIA - Sint Jozef: aanpassen technieken - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
20. Financiële dienst - Opvolgings- en financiële rapportering 30/06/2021 - Kennisname
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
21. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van een containervrachtwagen met
laadkraan en containers - goedkeuring
KMO - HANDEL
22. KMO - Wijzigen van de politieverordening betreffend het uitbaten van verbruiksterrassen op het
openbaar domein - goedkeuring
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
23. Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Vlaamse Ardennen,
SEVA en VDAB: Samen sterk voor werk - goedkeuring
SECRETARIAAT - NOTULEN
24. Secretariaat - notulen - goedkeuring
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