Oudenaarde, 23 november 2021
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 22 november 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
HP1.

Secretariaat - Besluit burgemeester gemeenteraad OCMW-raad digitaal - Bekrachtiging

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de bestrijding van het
coronavirus COVID-19 worden de vergaderingen van de politieke organen van stad en OCMW
Oudenaarde georganiseerd in digitale zitting.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende
gemeenteraad.
1.

Secretariaat - ontslag gemeenteraadslid - Kennisgeving

Er wordt akte genomen van het ontslag van raadslid Boris Labie als gemeenteraadslid.
2.

Secretariaat - geloofsbrieven - Goedkeuring

De geloofsbrieven van de heer Wim Dhont als gemeenteraadslid worden goedgekeurd. Tegen deze
beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
3.

Secretariaat - eedaflegging - Goedkeuring

De heer Wim Dhont legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad. De heer Wim Dhont treedt in de vervanging van raadslid Boris Labie als
gemeenteraadslid. De heer Wim Dhont wordt aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot de
raad een nieuwe persoon aanduidt.
4.

Secretariaat - IGS Westlede uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene
vergadering op 7 december 2021 - Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale voor
crematoriumbeheer IGS Westlede op 7 december 2021. De stad wordt in de algemene vergadering
vertegenwoordigd door raadslid Christine Vandriessche. Raadslid Danny Lauweryns is
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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5.

Secretariaat - TMVW uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering
op 17 december 2021 - Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale
TMVW op 17 december 2021. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door
raadslid Danny Lauweryns. Raadslid Mathieu De Cock is plaatsvervangend vertegenwoordiger.
6.

Secretariaat - Uitnodiging en agenda buitengewone algemene vergadering IVLA 16
december 2021 - Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de afvalintercommunale
IVLA op 16 december 2021. De stad wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door
raadslid Julie Dossche. Gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde is plaatsvervangend
vertegenwoordiger. Raadslid Mathieu De Cock is voorzitter.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
7.

Milieu - Goedkeuring samenstelling Milieuraad 2021-2024 - Goedkeuring

In 2021 werden de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota van de Milieuraad herzien. De
raad werd opnieuw samengesteld. Conform de statuten moet deze samenstelling door de gemeenteraad
bekrachtigd worden. De samenstelling van de Milieuraad zoals geviseerd als bijlage bij deze beslissing
wordt goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

RO - Huishoudelijk reglement GECORO - herziening - Goedkeuring

Het geactualiseerde en aangepaste huishoudelijk reglement van de GECORO wordt overeenkomstig
artikel 1.3.3. §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
9.

BIA - Hemelrijkstraat - Fluvius - ondergronds brengen en aanpassen nutsleidingen Goedkeuring

Het dossier “Hemelrijkstraat : vervangen van de openbare verlichting, aanpassen openbaar
verlichtings- en laagspanningsnet” met een totale raming van € 44.967,99 (vrij van btw) waarvan
€6.051,09 (btw verlegd) voor het vervangen van de openbare verlichting, wordt goedgekeurd.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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.
10. BIA - Sint-Martinuskerk te Welden - vernieuwen van de inkom - Goedkeuring
Met betrekking tot de “ Sint- Martinuskerk te Welden .vernieuwen van de inkom “ wordt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 29 oktober 2021 houdende gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni 2021 houdende
goedkeuren van het lastenboek, de raming ten bedrage van € 29.950,00 exclusief btw of € 36.239,50
inclusief btw en de wijze van gunnen namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking bekrachtigd. Met betrekking tot de “ Sint- Martinuskerk te Welden .vernieuwen van de
inkom “ wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 29 oktober 2021
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houdende gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 8 oktober
2021 houdende gunning aan bvba Aluvera, Ambachtsstraat 7 te 9700 Oudenaarde voor een bedrag van
€ 19.601,00 exclusief btw + € 4.116,21 ( 21 % btw) = € 23.717,21 inclusief btw bekrachtigd.
11. BIA - ontmoetingscentrum " OC Sint- Jozef " - goedkeuren van de ontwerpovereenkomst
erfpacht en ruiling van gronden " om niet " tussen de kerkfabriek Sint-Walburga en de
stad Oudenaarde - Goedkeuring
Goedkeuring van de ontwerpakte tussen de kerkfabriek Sint-Walburga en de stad Oudenaarde
houdende vestiging van een erfpacht met betrekking tot het ontmoetingscentrum ( OC) Sint-Jozef en
ruiling van gronden “ om niet “ overeenkomstig het als bijlage geviseerde opmetingsplan.
12. BIA - Recreatiedomein Donk - aanleg speelplein en omgevingswerken - goedkeuren van de
eindafrekening - Goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Recreatiedomein Donk. Aanleg
speelplein en omgevingswerken”, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van
€ 388.796,28 exclusief btw en inclusief herziening.
13. BIA - weg- en riowerken langs de N457 - stadsaandeel Schorisseweg - Goedkeuring
Met betrekking tot “weg- rioleringswerken langs de N457 te Maarkedal ” wordt de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen dd° 25 oktober 2021 houdende goedkeuring van de voorlopige
oplevering, eindafrekening van in zijn totaliteit € 13.182.452,47 exclusief btw met een stadsaandeel in
de werken – deel Schorisseweg – ten bedrage van € 77.840,96 exclusief btw en inclusief herziening en
rafactie of € 94.187,56 inclusief btw bekrachtigd.
BESTUUR SPORT
14. Sport - Goedkeuring wijziging aandelenstructuur Groep Sportoase - Goedkeuring
De gemeenteraad geeft toestemming voor de overdracht van aandelen binnen Groep Sportoase NV,
waardoor Groep Van Roey NV, via een zustervenootschap de aandelen van Cofely Services NV zal
over kopen. Hierdoor komt 100% van de aandelen van Groep Sportoase NV in handen van Groep Van
Roey NV.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
15. Mobiliteit - Politiereglement Minderbroederstraat - Goedkeuring
In de Minderbroedersstraat wordt een parkeerverbod ingesteld tussen de op- en afrit N60 en de uitrit
van de Brandweer en dit langs beide zijden van de straat. Dit wordt aangeduid door de verkeersborden
E1.
16. Mobiliteit - Politiereglement Kanunnikenstraat - Goedkeuring
De Kanunnikenstraat, tussen het kruispunt met de Akkerstraat en de Sint-Annastraat, wordt
éénrichtingsverkeer met toegelaten verkeer in de richting van de Sint-Annastraat naar de Akkerstraat.
Dit wordt aangeduid op het kruispunt met de Akkerstraat door een verkeersbord C1, met onderbord
M2 en een bloembak om de straat te versmallen, én door een verkeersbord F19 ter hoogte van de SintAnnastraat.
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17. Mobiliteit - Politiereglement Brandnetelstraat - Goedkeuring
Verdaagd naar de gemeenteraad in december 2021.
18. Mobiliteit - Politiereglement Bourgondiëstraat - Goedkeuring
In de Bourgondiëstraat wordt langs de kant van de huizen een parkeerverbod ingesteld. Dit wordt
aangeduid door verkeersbord E1.
19. Mobiliteit - Politiereglement Nestor de Tierestraat - Goedkeuring
In de Nestor de Tièrestraat nr. 33 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
20. Financiën - Goedkeuring jaarrekening 2020 Stad en OCMW Oudenaarde - Kennisgeving
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
over het financiële boekjaar 2020 van de stad en het OCMW van Oudenaarde.
21. Financiële dienst - Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Kennisname jaarrekening 2020
en begrotingswijziging 1/2021. - Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2022 - Kennisgeving
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen en van de begrotingswijziging 1/2021 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De
bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in de begroting 2022 van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen en gebaseerd op een verdeelsleutel van 18,8917 % (aandeel Stad Oudenaarde),
bedraagt een exploitatietoelage van 883.617,00 EUR en een investeringstoelage van 188.917,00 EUR.
Dit wordt goedgekeurd en toegekend aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
22. Financiële dienst - Politiezone Vlaamse Ardennen - Kennisname begrotingswijziging
1&2/2021. - Goedkeuring dotatie en verdeelsleutel 2022 - Kennisgeving
De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging 1&2 2021 van de Politiezone Vlaamse
Ardennen. De toelagen van de stad aan de zone voor 2021 zijn gebaseerd op een verdeelsleutel van
63,11% (aandeel Stad Oudenaarde). De exploitatietoelage blijft behouden op 3.247.220,23 EUR en de
investeringstoelage daalt naar 126.535,55 EUR voor 2021.
De bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2022 van de
Politiezone Vlaamse Ardennen en gebaseerd op een verdeelsleutel van 61,73% , bedraagt een
exploitatietoelage van 3.170.625,24 EUR en een investeringstoelage van 491.988,10 EUR. Dit wordt
goedgekeurd en toegekend aan de Politiezone Vlaamse Ardennen
23. FIN - Algemene gemeentelijke heffing - addendum - Goedkeuring
Met ingang van aanslagjaar 2022 wordt artikel 6§4, zijnde ‘bij leegstand wordt de heffing gevestigd
op de eigenaar, hetzij de natuurlijke of rechtspersoon en/of de feitelijke vereniging.’ geschrapt uit de
gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019.
De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 inzake de algemene
gemeentelijke heffing blijven ongewijzigd van toepassing.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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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.
24. FIN - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein addendum - Goedkeuring
In artikel 2 en 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 wordt de zin ‘Op deze
basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast’ vervangen
door ‘Deze basisbedragen worden, in analogie met de niet-periodieke tarieven, geïndexeerd volgens de
gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober.
De indexering is onder voorbehoud van goedkeuring door de VREG’.
De overige bepalingen uit de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 inzake het
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein blijven
ongewijzigd van toepassing.
Onderhavig reglement 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.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
25. KABK - Aanpassingen academiereglement KABK - Goedkeuring
Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 25 juni 2018 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement. Het
hierbij gevoegde academiereglement wordt goedgekeurd. Het academiereglement wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die
ondertekenen voor akkoord. Het academiereglement treedt in werking op datum van goedkeuring.
SECRETARIAAT - NOTULEN
26. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van maandag, 25 oktober 2021 goedgekeurd.
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