
Oudenaarde, 28 juni 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 27 juni 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 - Aanstelling vertegenwoordiger Gem. Holding - Goedkeuring

Er wordt een vertegenwoordiger voor de gemeenteraad aangesteld bij Gemeentelijke Holding nv in 
vereffening.

2. Secretariaat - Algemene Vergadering Gemeentelijke  Holding nv in vereffening 29 juni 2022 
- Goedkeuring

De stad Oudenaarde beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene 
vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 29 juni 2022 en de daarbij 
bijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. De vertegenwoordiger van 
de stad zal aanwezig zijn.

3. Secretariaat - Kader organisatiebeheersing - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het kader voor organisatiebeheersing goed.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

4. Communicatie - Jaarverslag 2021 - Kennisgeving

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Milieu - Overeenkomst bijkomende natuur - Goedkeuring

Door de provincie werd een voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, tussen de deputatie 
van de Provincie Oost-Vlaanderen, het college van burgemeester en schepen van de Stad Oudenaarde, 
Natuurpunt vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos voor de creatie van bijkomende feitelijke 
(geen bijkomende planologische) natuur in de Scheldevallei in de regio van Oudenaarde.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. RO - Huisvesting - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied 
Vlaamse Ardennen West - Goedkeuring

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k 
van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende 
lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Deze beslissing wordt aan de aanvrager, 
SHM Vlaamse Ardennen, bezorgd.

7. RO - Huisvesting Aanvraag woonbeleidsconvenant Project Heurnestraat bis - Goedkeuring

De Gemeenteraad gaat akkoord met de aanvraag van een woonbeleidsconvenant voor 111 bijkomende 
sociale huurwoningen op de projectsite Heurnestraat bis Fase III, via enveloppe.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8. BIA - Heraanleg Sint-Jozefsplein, Terkerkenlaan, Gelukstede, Groenstraat - Project 
O208024 - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring 

Het definitief ontwerp (aanbestedingsdossier) voor de opdracht “Herinrichting Sint-Jozefsplein, 
Terkerkenlaan, Gelukstede, Groenstraat  – project O218024” wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. Wijze van gunnen : openbare procedure.

9. BIA - Restauratie van de Sint-Walburgakerk - Fase 4 - " koor - Glas in loodramen en 
onderhoudswerken aan schip en transepten" - Beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga 
dd° 20 april 2022 houdende gunning  - Gunstig advies

Met betrekking tot het dossier “ Sint-Walburgakerk – restauratie fase 4 “ koor – glas in loodramen – 
onderhoudswerken aan schip en transepten “ wordt de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga 
dd° 20 april 2022 houdende gunning aan NV Renotec Accaciastraat 14c te 2440 Geel ten bedrage van 
€ 1.688.483,85( exclusief btw) of € 2.043.065,46 ( inclusief btw) gunstig geadviseerd.

10. BIA - Sint-Vedastuskerk  te Nederename - Schilderwerken bakgoten - Gunstig advies

Met betrekking tot “ Sint- Vedastuskerk te Nederename . Schilderen van de bakgoten “ wordt de 
beslissing van de kerkfabriek Sint-Vedastus Nederename dd° 30 mei 2022 houdende gunning aan de 
firma Verfman Paintings, Passtraat 86 te 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van € 16.900,00 
(exclusief btw) of  € 20.449,00 ( inclusief btw ) gunstig geadviseerd.

11. BIA - Mgr. Lambrechtstraat - Beoordeling zaak der wegen  - Goedkeuring

De zaak der wegen zoals blijkt uit de vergunningsaanvraag, voor het verkavelen van een terrein, 
gelegen in de Monseigneur Lambrechtstraat, in 9 loten, kadastraal gelegen 10° afdeling Welden, 
Sectie A, nrs. 211 C, 209 L, 235 H , 213 K, 227 E, 208 M, 222 G, 209 K, 233 H wordt niet 
goedgekeurd.

BESTUUR SPORT
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12. Sport - ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen - Verslag 2021 + begroting 2022 - 
Goedkeuring

Artikel 1. De resultatenrekening 2021, de balans 2021, het werkingsverslag 2021 en de begroting 2022 
van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

13. FIN - Jaarrekening 2021-deel Stad - Vaststelling

De gemeenteraad stelt het deel van de jaarrekening 2021 vast dat betrekking heeft op de Stad. De 
jaarrekening 2021 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid overgemaakt, 
conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

14. FIN - Jaarrekening 2021-deel OCMW - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening 2021 goed dat betrekking heeft op het OCMW. 
De jaarrekening 2021 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid overgemaakt, 
conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

15. FIN ERE - Jaarrekening 2021 kerkbesturen - Bekrachtiging

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekening 2021 van verschillende kerkbesturen.

16. FIN - Retributie op de fietslessen voor volwassenen - Goedkeuring

De tarieven voor deelname aan de lessenreeks leren fietsen voor volwassenen en aankoop fiets na 
afloop worden met ingang van bekendmaking vastgesteld als volgt: deelnameprijs per reeks : 40,00 
EUR

- Deelnameprijs per reeks voor OK-passer : 10,00 EUR
- Aankoop fiets na afloop : 70,00 EUR
- Aankoop fiets na afloop voor OK-passer : 30,00 EUR.

SECRETARIAAT - NOTULEN

17. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 23 mei 2022 goedgekeurd.
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