Oudenaarde, 26 oktober 2021
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 25 oktober 2021 om 19.00 uur in de Qubus, met het oog op de bespreking
van de hiernavolgende agenda.
algemeen directeur,

voorzitter,

Bart Baele

Lieven Cnudde
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
Besluit gemeenteraad fusie

1.

Gaselwest - Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 21
december 2021 - goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21
december 2021. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door schepen Mathieu
Mas. Raadslid Danny Lauweryns is plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
2.

RO - Nieuwe straatnaam woonproject Eine - Graaf van Landaststraat - goedkeuring

Er wordt aan de nieuwe wegenis (Fase I) de straatnaam Bobijnstraat toegekend.
Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare
aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het
stadsbestuur kunnen worden ingediend.
BESTUUR CULTUUR
3.

Cultuur - toekenning van een subsidie op naam voor Gevaertsdreef0.1, onafhankelijk
platform voor beeldende kunst en Cultuurkanaal.be , digitaal platform voor promotie
lokale culturele initiatieven - beslissing

De Gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie op naam voor het onafhankelijk platform voor
hedendaagse beeldende kunsten Gevaertsdreef01 van 2.000 EUR, tweeduizend euro, goed, voor het
huidige jaar 2021 , maar ook voor de volgende jaren, zolang de werking kan verantwoord worden.
De Gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie op naam voor Cultuurkanaal.be van 1.500
EUR, duizend vijfhonderd euro voor het huidige jaar 2021 goed en van 2.000 EUR, tweeduizend euro
voor de komende jaren, zolang de werking kan verantwoord worden.
De kredieten hiervoor zijn voorzien op de Jaarbudgetrekening GBB /0739-00/6493000, voorzien bij
Meerjarenplanaanpassing van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025.
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Deze subsidies op naam worden uitbetaald na het voorleggen van een inhoudelijk en financieel
verslag.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
4.

BIA - Sint-Martinuskerk Welden- bliksembeveiliging - beslissing

Met betrekking tot “ Sint- Martinuskerk te Welden . Herstellen en aanpassen van de
bliksembeveiliging “ wordt de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 20 september
2021 houdende gunning aan NV Heleblitz, Vissersstraat 21b te 8340 Damme voor een bedrag van €
5.487,45 exclusief btw of € 6.639,82 inclusief btw gunstig geadviseerd.
5.

BIA - Stadhuis: Aanstellen studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter
vernieuwing van de HVAC-installaties. Bestek, raming en lastvoorwaarden - goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D83142021 en de raming voor de opdracht
“Stadhuis: Aanstelling van studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter vernieuwing van
de HVAC installaties”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 31.000 (exclusief btw) of € 37.510 (inclusief 21% btw). Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
6.

BIA - Diependale - stadsverkaveling- zaak der wegen - goedkeuring

Het rooilijnplan en het ontwerp met betrekking tot de uitrusting van de gemeenteweg en aanleg
groenvoorziening op openbaar domein zoals voorzien in het verkavelingsontwerp, ingediend door De
Steenoven/Alheembouw, p/a Kwadestraat 149A bus 3.1 te Roeselare, wordt goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling.
JEUGD
7.

Jeugddienst - Aanpassing reglement speelstraten - goedkeuring

De Gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van het reglement wat organisatie speelstraten
betreft; speelstraten kunnen in alle schoolvakanties worden georganiseerd.
SECRETARIAAT - NOTULEN
8.

Secretariaat - notulen – goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van maandag, 27 september 2021 goedgekeurd.
9.

Secretariaat - vervanging directeur - beslissing

De lijst van erkende waarnemers om bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie de algemeen directeur
de heer Bart Baele te vervangen, wordt aangevuld met 2 extra personen, in totaal 3. De waarnemende
algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.
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