
Oudenaarde, 26 april 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 25 april 2022 om 19.00 uur in het stadhuis, met het oog op de bespreking 
van de hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Algemene vergadering Zefier cvba 9 juni 2022 - Goedkeuring

De gemeenteraad hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring 
aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van 
de cvba Zefier van 9 juni 2022.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Communicatie - Reglement burgerbudget - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement voor het burgerbudget.

TOERISME

3. Toerisme - Samenwerkingsovereenkomst Centrum Ronde van Vlaanderen - Goedkeuring 

De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst Stad Oudenaarde en CRVV in kader van de 
uitbetaling van de jaarlijkse toelage aan het Centrum Ronde van Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. RO - Huisvesting - Opvolging vorming woonmaatschappij - Bepaling stemverhouding - 
Goedkeuring

De gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van de lokale besturen die deel uitmaken van het 
werkingsgebied Vlaamse Ardennen West in de algemene vergadering van de toekomstige 
woonmaatschappij te verdelen op basis van volgende criteria en met het hieronder bepaalde gewicht:

Criterium Gewicht
Het aantal sociale huurwoningen per 
gemeente

60 %

Het aantal huishoudens per gemeente 30 %

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 3834-1475-2855-1568 en wachtwoord fivylic

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3834147528551568


Het aantal grondreserves per gemeente          10 %

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

5. BIA - Weg- en riowerken N441 Oudstrijdersstraat - Ontwerp - Goedkeuring

Het definitief ontwerp voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken te Nederename ( Gewestweg 
N441 Oudstrijdersstraat  en de gemeentewegen Ohiostraat, Hemelrijkstraat, Robert De Preesterstraat 
(deel)) – project O208170” wordt goedgekeurd. 

6. BIA - Weg- riowerken Mullem. Grondaankopen - Erfdienstbaarheden - Goedkeuring

Met het oog op het realiseren van “ weg- en rioleringswerken te Mullem “ worden de  
overeenkomsten“ aankoop van grond in volle eigendom “ met een totale oppervlakte van 30,7 m² en 
een totale kostprijs van € 1.935,66 goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan. De overeenkomsten “ aankoop van ondergrondse inneming “ met een totale 
oppervlakte van 221,00 m² en een totale kostprijs van € 29.898,53 ( inclusief 
wederbeleggingsvergoeding) worden goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage  geviseerde 
grondinnemingsplan. De overeenkomsten “ vestigen van erfdienstbaarheden “ met een vergoeding ten 
bedrage van € 2.267,00 worden goedgekeurd overeenkomstig het in bijlage geviseerde 
grondinnemingsplan. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 
deze beslissing.

7. BIA - Bekrachtigen GIS-samenwerkingsovereenkomst met provincie - Goedkeuring

De GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad wordt 
bekrachtigd, ging in op 01 april 2022, geldt voor een periode van twee jaar en kan na afloop 
stilzwijgend jaarlijks worden verlengd. De samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in artikel 1 
vervangt volledig de GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Stad van 04 maart 2019.

8. BIA - Fluvius- Tempelstraat/Kerkgate/Matersplein - Aanpassingen openbaar verlichtings- 
& laagspanningsnet - Goedkeuring

De raming voor het vernieuwen van het laagspanningsnet, elektriciteitsnet t.b.v.  € 52.321,46   (vrij 
van btw) wordt goedgekeurd; de kosten t.b.v. € 32.630,14 ( incl. btw) voor de aanpassing van de 
openbare verlichting worden verrekend via de beheers overdracht inzake verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2019.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 3 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.

INFORMATICA

9.  Informatica - Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor 
de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties - Goedkeuring
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De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de formulieren 
aansluiting en machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol.

De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, 
om het verplicht advies te verlenen.

De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen.

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de beslissing over het al dan 
niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing. 

BESTUUR PERSONEEL

10. Personeel - Toetreding OFP Procolus - Aanvullend pensioen contractanten - Goedkeuring

Besluit wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk 
vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene 
Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS. Er wordt ingestemd met het feit dat de door het 
financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS 
zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Het bestuur vormt samen met het stadsbestuur Oudenaarde een MIPS-groep.

De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke 
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

SECRETARIAAT - NOTULEN

11. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 28 maart 2022 goedgekeurd.
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