
Oudenaarde, 22 februari 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 21 februari 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

Besluit motie materniteit

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om een motie tot behoud van de materniteit van het AZ 
Oudenaarde te behouden. Dit zal zo overgemaakt worden aan de betrokken ministers.

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 Folke D’Hayer als gemeenteraadslid.

3. Secretariaat - Geloofsbrieven - Goedkeuring

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

4. Secretariaat - Eedaflegging - Goedkeuring

De heer Luc Notebaert 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 Luc Notebaert treedt in de vervanging van raadslid Folke D’Haeyer als 
gemeenteraadslid. De heer Luc Notebaert wordt aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot 
de raad een nieuwe persoon aanduidt.

5. Secretariaat  - Overeenkomst dierenasiel The Lucky Stars - Goedkeuring

De gemeenteraad neemt kennis van de voorbereidende nota met de vergelijkende studie en keurt de 
erkenning van The Lucky Stars als dierenasiel goed. De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het 
dierenasiel The Lucky Stars goed voor de periode van 1 jaar (vanaf 1 maart 2022).
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Milieu - Handhavers zwerfvuil OVAM - Goedkeuring

Er worden 6 gewestelijk vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties voor de Stad 
Oudenaarde aangesteld voor de vaststelling van overtredingen op artikel 41 en artikel 56 van het 
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen, tot 30 juni 2024.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

7. BIA - Stadhuis: Aanstelling van studiebureau - Bekrachtiging collegebeslissing dd° 31 
januari 2022

Aanstelling van studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter vernieuwing van de HVAC 
installaties. Bekrachtigen collegebeslissing dd° 31/1/2022 m.b.t. gunning van voornoemde opdracht.

8. BIA - Herneming procedure Design & Build skatepark - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W84122022 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg skatepark - design & build (herneming)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 371.900,83 (exclusief btw) of € 450.000 (inclusief 21% 
btw).

9. BIA - Rietgracht -  Correctie innemingen Aquafin - Goedkeuring

De Gemeenteraad neemt kennis van de minieme afwijking in oppervlakte betreffende de kosteloze 
overdracht van een deel van perceel sectie B, nummer 321/02P0000 (92 m2 i.p.v. 69 m2) en 
bekrachtigt het verlijden van de aangepaste, correcte akte (in bijlage).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

10. Mobiliteit - Centrum wordt fietszone - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het plan goed van het centrum dat fietszone word.

BESTUUR PERSONEEL

11. Personeel - Aanpassing vergoeding vrijwilligers 2022 - Goedkeuring

Aan de vrijwilligers ingeschakeld voor het stadsbestuur kan een belastingvrije onkostenvergoeding 
worden toegekend van maximaal 36,84 euro per dag met een maximum van 1 473,37 euro per jaar. 
Deze beslissing treedt in voege met ingang van 01/01/2022. 

SECRETARIAAT - NOTULEN

12. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 31 januari 2022 goedgekeurd.
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