Oudenaarde, 1 februari 2022
De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 31 januari 2022 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 - 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 - Ontslag gemeenteraadslid - Kennisgeving

Er wordt akte genomen van het ontslag raadslid Eva Pycke als gemeenteraadslid.
3.

Secretariaat - Ontslag lid Medov - Kennisgeving

Er wordt akte genomen van het ontslag van raadslid Eva Pycke als plaatsvervangend lid van de vzw
Medov. Medov zal hiervan schriftelijk een beslissing ontvangen. Op voordracht van het
schepencollege wordt dokter Bart Dossche voorgedragen en aangesteld door de gemeenteraad.
4.

Secretariaat - Geloofsbrieven - Goedkeuring

De geloofsbrieven van de heer Pieter Feys als gemeenteraadslid worden goedgekeurd. Tegen deze
beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
5.

Secretariaat - Eedaflegging - Goedkeuring

De heer Pieter Feys 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 Pieter Feys treedt in de vervanging van raadslid Eva Pycke als
gemeenteraadslid. De heer Pieter Feys wordt aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot de
raad een nieuwe persoon aanduidt.
6.

Secretariaat - Rechtzetting bestuur IVLA - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de rechtzetting van bestuurder van IVLA goed. Raadslid Danny Lauweryns,
voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad of
gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene
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jaarvergadering deelneemt, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden.
7.

Secretariaat - Wijziging commissieleden Groen - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de interne verschuiving bij Groen van verschillende raadsleden in
diverse commissies.
8.

Secretariaat - Wijziging lid RVB Aurora - Goedkeuring

Dit wordt voorgelegd op de OCMW-raad van 21 februari 2022.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
9.

Veiligheid - Huur garage Rode Kruis afdeling Oudenaarde - Goedkeuring

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dd. 22.12.2021 betreffende
financiële ondersteuning van het Rode Kruis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. RO wonen - Visie sociaal woonbeleid 2022-'25 - Kennisgeving
De gemeenteraad neemt kennis van de visie sociaal wonen voor de stad Oudenaarde en de visietekst
‘Sociaal woonbeleid 2022-’25’.
EVENEMENTEN
11. Evenementen - Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen Goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord met de tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
12. BIA - Groot onderhoud buurtwegen - 2e herhaling - Goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend het bestek met nr. W61132020 en de raming voor de opdracht “ Groot
onderhoud van buurtwegen - 2e herhaling”.
Raming : € 169.103,33 exclusief btw.
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure overeenkomstig de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten meerbepaald artikel 42 § 1, 2 “ herhalingsopdracht”.
13. BIA - Samenwerkingsovereenkomsten doortocht Nederename (N441) - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van werken
tussen het Vlaams Gewest (AWV) en de stad Oudenaarde met betrekking tot “doortocht Nederename”
(N441) ”, goed. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de
bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente tussen het
Vlaams Gewest (AWV) en de stad Oudenaarde met betrekking tot “doortocht Nederename” (N441) ”,
goed. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit
besluit.
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14. BIA - Oudstrijdersstraat - Fluvius - Ondergronds brengen nutsleiding- Goedkeuring
De raming voor het vernieuwen van het laagspanningsnet, elektriciteitsnet, ten bedrage van €
89.246,80 (vrij van btw), wordt goedgekeurd. De kosten, ten bedrage van € 20.220,70 (btw verlegd),
voor de aanleg en plaatsing van de openbare verlichting worden verrekend via de beheersoverdracht
inzake verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25
november 2019. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025,
investeringsbudget 2022, 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
15. BIA - O.L.V. Hospitaal fase 2: restauratie salons - Goedkeuring
Met betrekking tot de opdracht “OLV Hospitaal fase 2: restauratie salons” wordt de beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen van 20 december 2021, houdende goedkeuring van het
bestek, de lastvoorwaarden en de raming, ten bedrage van € 139.316,20 exclusief btw of € 168.572,60
inclusief 21% btw, bekrachtigd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
16. BIA - Pastorie Ename: totaalrenovatie - Goedkeuring
Met betrekking tot de opdracht “Pastorie Ename: totaalrenovatie” wordt goedkeuring verleend aan het
bestek W83232021, de lastvoorwaarden en de raming, ten bedrage van € 1.061.973,13 (exclusief btw)
of € 1.284.987,49 (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
17. BIA - Hemelwaterplan - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt het hemelwaterplan goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
18. Mobiliteit - Zonale tonnagebeperking N60, N8 - Goedkeuring
Er wordt een zonale tonnagebeperking tot 3,5T, bord ZC21 met opschrift ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’, ingevoerd in de Middenweg, Hevelweg, Meldenstraat, Onderwaarde, Schapendries, Georges
Lobertstraat, Verenigde Natiënlaan, Wolffabriekstraat, Koppenberg, Heilbroek, Neerhofstraat,
Boelare, Pladutsestraat, Pladutse, Walkenaarsweg, Driesstraat, Koekstraat, Boelare, Sint-Jacobsweg en
De Gote. Ook zal er telkens een einde zonale tonnagebeperking (bord ZC21/) in de omgekeerde
rijrichting worden geplaatst.
19. Mobiliteit - Tonnagebeperking Ohioplein - Goedkeuring
Er wordt een tonnagebeperking tot 3,5T, bord ZC21 met opschrift ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’,
ingevoerd aan het begin van de Misweg en aan het kruispunt Leebeekstraat x Scheldekant;
20. Mobiliteit - Kattestraat eenrichting - Goedkeuring
De Kattestraat, tussen het kruispunt met de Woeker en de Nederstraat wordt éénrichtingsverkeer
richting naar de Nederstraat. Dit wordt aangeduid op het kruispunt met de Nederstraat door een
verkeersbord C1 met onderbord M2 “uitgezonderd fietsers” en door een F19 verkeersbord ter hoogte
van het kruispunt met de Woeker.
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21. Mobiliteit - Parkeerverbod Baarzak - Goedkeuring
In de Baarstraat wordt een parkeerverbod ingesteld aan de inrit van de Baarzak. Dit wordt aangeduid
door een gele lijn.
22. Mobiliteit - Smallendam verbod linksaf slaan - Goedkeuring
Het is verboden komende uit de Smallendam om nog links af te slaan richting de brug op de Matthijs
Casteleinstraat. Dit wordt voorzien door het plaatsen van een C31a verbodsbord met een M2
onderbord “uitgezonderd fietsers”.
23. Mobiliteit - Verbod linksaf Diependaele - Goedkeuring
Het is verboden komende van het rondpunt N60 Leupegemstraat om nog links af te slaan richting
Diependaele voor gemotoriseerd verkeer. Dit wordt voorzien door het plaatsen van een C31a
verbodsbord. Enkel een uitzondering voor bussen van De Lijn en fietsers is hier van toepassing;
24. Mobiliteit - Politiereglement Omloop Fietsstraat - Goedkeuring
Omloop wordt ingericht als fietsstraat. Dit wordt aangeduid met de signalisatie F111 en F113. Aan het
begin en einde van de zone komt een ‘fietsstraat’ wegmarkering.
25. Mobiliteit - Pelikaanstraat schoolstraat eenrichtingsverkeer - Goedkeuring
In de Pelikaanstraat is aan het kruispunt met de Reytstraat de toegang periodiek verboden voor iedere
bestuurder, uitgezonderd voor fietsers, plaatselijk verkeer en hulpdiensten. De Pelikaanstraat is een
schoolstraat en er geldt eenrichtingsverkeer.
Dit verbod geldt op schooldagen:
van maandag tot en met vrijdag van 08u10 tot 08u40
op woensdag van 11u50 tot 12u25
op maandag, dinsdag en donderdag van 15u15 tot 15u45
op vrijdag van 14u55 tot 15u25
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 met onderbord GIV en manuele slagboom.
De Pelikaanstraat wordt éénrichtingsverkeer. Dit door het plaatsen van een F19 bord aan het kruispunt
Reytstraat x Pelikaanstraat en het plaatsen van een C1 verbodsbord thv huisnummer 83 in de
Pelikaanstraat. Ook wordt een A39 bord voorzien om het tweerichtingsverkeer opnieuw aan te duiden.
Het C1 verbodsbord krijgt een M2 onderbord “uitgezonderd fietsers”.
De snelheid in de Pelikaanstraat wordt beperkt tot 30km per uur. Dit wordt aangeduid door een C43
bord aan het begin van de Pelikaanstraat.
26. Mobiliteit - Rondpunt Minderbroeder Politiereglement - Goedkeuring
Ter hoogte van de Minderbroederstraat en de Meerspoort is er een rotonde waarbij alle weggebruikers
de te volgen richting moeten volgen, aangeduid met D1 en D5 gebodsborden. Deze borden zullen
duidelijk zichtbaar zijn vanuit alle richting gaande naar de rotonde.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
27. SAMWD / KABK - Arbeidsreglement - Goedkeuring
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De Gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor SAMWD en KABK Oudenaarde goed.
28. SAMWD - Vaststellen prestaties - Goedkeuring
De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
worden voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld zoals voorzien in bijlage. De prestaties zullen
aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs. Ze zullen bezoldigd worden
volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van Onderwijs.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
29. Sociale Zaken - Jaarlijkse tussenkomst werkingskosten alternatieve gerechtelijke
maatregelen (AGM) CGG - Goedkeuring
De Gemeenteraad gaat akkoord met de tussenkomst in de werkingskosten voor het project alternatieve
gerechtelijke maatregelen van het CGG ZO-Vlaanderen voor het werkjaar 2021 ten bedrage van €
4.856,12.
30. Sociale zaken - Hulpacties noodweer 2021 - Goedkeuring
Er wordt een toelage ten bedrage van € 10.000 gedoneerd aan de solidariteitsactie ‘helpen helpt’ van
Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique.
SECRETARIAAT - NOTULEN
31. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van maandag, 13 december 2021 goedgekeurd.
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