
Oudenaarde, 15 december 2021

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 13 december 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. Secretariaat - Besluit burgemeester digitale raden december - 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.

2. Secretariaat - Uitnodiging en agenda algemene vergadering SOLVA 21 december 2021 - 
Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op 21 december 2021 
goed.

3. Secretariaat - Wijziging commissieleden - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met deze interne verschuiving binnen NVA in de commissie van John 
Adam, Julie Dossche, Sybille De Vos en de politieraad: Wim Dhont: commissie John Adam, Julie 
Dossche en Sybille De Vos; Kathy De Rycke: Commissie Mathieu Mas, Peter Simoens en de 
politieraad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Milieu - Adaptatieplan Oudenaarde - Goedkeuring 

De Gemeenteraad beslist om voorliggend adaptatieplan en de daarbij horende actietabel goed te 
keuren tot 2030.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

5. FIN - Erediensten - Budgetwijziging boekjaar 2021 van de kerkfabriek Welden - Aktename

De Gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen van de betrokken kerkbesturen. Er wordt een 
aangepaste toelage voorzien voor Sint-Martinus Welden.
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6. FIN - Erediensten Meerjarenplanaanpassing  2020-2025 van de kerkfabriek Welden - 
Goedkeuring

De Gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2021 van het kerkbestuur Sint Martinus goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

7. BIA - Aanleg skatepark - design & build - Bestek, raming en lastvoorwaarden - 
Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W83532021 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg skatepark - design & build”. Raming : € 371.900,83 (exclusief btw) of € 450.000 (inclusief 
21% btw).Wijze van gunnen : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

8. BIA - Sint-Walburgakerk - restauratie  toren - terugbetaling kosten - Goedkeuring

Met  betrekking tot “ Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren – verlies van 
restauratiepremie“ wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 
november 2021 houdende optrekken van het geraamd bedrag van de erelonen en kosten advocaat, 
rechtsplegingvergoeding en kosten experten terug te betalen aan de kerkfabriek Sint-Walburga 
opgetrokken van  € 15.000,00 naar € 40.000,00. 

9. BIA - Ereloon voor het actualiseren dossier restauratie pastorie Ename. Bekrachtigen van 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2021 - 
Goedkeuring

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2021  houdende 
goedkeuren van een aanvullende opdracht voor het herzien van het dossier voor de restauratie van de 
pastorie Ename door architectenbureau Mas BV, Aalststraat 22 bus 1 te Oudenaarde  tegen een 
uurtarief van € 95 (exclusief btw), met een maximum van € 49.400,00 (exclusief btw) of € 59.774,00 
(inclusief btw) wordt bekrachtigd.

10. BIA - Mgr. Lambrechtstraat - rooilijnplan en zaak der wegen - Goedkeuring

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

11. BIA - Heraanleg trage wegen 17 en 23 ( vroegere  voetweg nr 40) te Mullem - zaak der 
wegen - Goedkeuring

De zaak der wegen zoals blijkt uit de vergunningsaanvraag voor de heraanleg van trage wegen 17 en 
23 (vroegere voetweg 40) te Mullem, uit te voeren in grasbetontegels, wordt goedgekeurd.

12. BIA - Ontwerpakte verkoop perceel grond Oliehoekstraat - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor verkoop van het perceeltje stadsgrond in de 
Oliehoekstraat (sectie B, afdeling Oudenaarde 2de afd/Eine, nummer 0830 02), opgemaakt door 
notarissen De Smet & Willems, Noordlaan 11, 9630 Zwalm, goed.

13. BIA - Ontwerpakte verkoop perceeltje Eineplein / Fabrieksstraat - Goedkeuring
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De gemeenteraad keurt de notariële ontwerpakte voor verkoop van de strook stadsgrond naast de 
kerkhofmuur (Eineplein / Fabrieksstraat) aan nv BMO met zetel te 9667 Horebeke, Fronebroek 2 en 
vertegenwoordigd door dhr. Van den Bossche Frans, goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

14. Mobiliteit - Politiereglement Parkeerverbod Misweg - Goedkeuring

In de Misweg wordt een parkeerverbod ingesteld vanaf het kruispunt met de Ohiostraat tot aan het 
kruispunt met het Ohioplein en dit langs beide zijden van de straat. Dit wordt aangeduid door een kort 
onderbroken middenlijn op de weg.

15. Mobiliteit -Politiereglement Parkeerplaats personen met handicap - Goedkeuring

In de Baarstraat, ter hoogte van huisnummer 37, wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen 
met een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.

16. Mobiliteit - Politiereglement parkeerplaats personen met  handicap - Goedkeuring

In de Prins Leopoldstraat, ter hoogte van huisnummer 59, wordt een parkeerplaats voorbehouden voor 
personen met een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

17. FIN - Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.  Vaststelling deel budgettaire entiteit Stad - 
Goedkeuring

De gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 vast dat betrekking heeft 
op de stad en keurt deze goed.

18. FIN - Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.  Goedkeuring deel budgettaire entiteit 
OCMW - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 goed dat betrekking 
heeft op het OCMW.

19. FIN - Nominatieve subsidies 2022 - Goedkeuring

De lijst van nominatieve subsidies voor 2022 wordt goedgekeurd. De gemeenteraad geeft opdracht aan 
het college van burgemeester en schepenen om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het 
daartoe voorziene krediet in meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025.

20. FIN - Lijst van nominatieve overheidsopdrachten 2022 - Goedkeuring

De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst van nominatieve 
overheidsopdrachten voor 2022, wordt goedgekeurd.

21. FIN - Gemeentelijke saneringsbijdrage - Goedkeuring

Voor het bepalen van de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke saneringsvergoeding 
voor 2022 wordt de coëfficiënt toegepast op basis van de huidige gemeentelijke saneringsbijdrage 
respectievelijk vergoeding t.o.v. de huidige bovengemeentelijke tariefstructuur of voor de 
Gemeentelijke saneringsbijdrage : huishoudelijk, niet-huishoudelijk. De uiteindelijke gemeentelijke 
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saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2022 bepaald worden op basis van voormelde 
coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse Regering.

22. FIN - Intergemeentelijke inning huis-aanhuisophaling restafval, ophalingen op afroep, 
recyclagepark - Goedkeuring

De gemeenteraad verleent goedkeuring om op basis van artikel 26 van het Materialendecreet, de 
opdracht houdende intergemeentelijke voor beheer afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA) te 
machtigen om de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar met ingang van 1 januari 2022 te innen voor 
het werkingsjaar 2021 en volgende. Dit zowel wat betreft de belasting voor de ophaling en verwerking 
van restafval, de ophalingen op afroep en het gebruik van het recyclagepark, die door middel van een 
kohier worden ingevorderd.

BESTUUR PERSONEEL

23. Personeel - Toetreding hospitalisatieverzekering, periode 2022-2025 - Goedkeuring

Het stadsbestuur Oudenaarde treedt toe tot de collectieve hospitalisatieverzekering die de FPD heeft 
afgesloten met Ethias. De toetreding zal ingaan op 01.01.2022 en loopt voor de periode van 01.01.2022 
– 31.12.2025.

SECRETARIAAT - NOTULEN

24. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 22 november 2021 goedgekeurd.
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