
Oudenaarde, 27 oktober 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 24 oktober 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 - Reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het klachtenreglement goed. Het klachtenreglement wordt geviseerd en maakt 
integraal deel uit van huidige beslissing.

2. Secretariaat - Wijziging commissieleden Groen - Goedkeuring

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

TOERISME

3. Toerisme - Toelagebesluit Ronde van Vlaanderen - edities 2023 t.e.m. 2028 - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de verlenging van het toelagebesluit aangaande de Ronde van Vlaanderen voor 
de edities 2023 tot en met 2028 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Milieu - Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - Goedkeuring

De Gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 waarbinnen lokale besturen en 
de Vlaamse regering samenwerken om de klimaatdoelstellingen (2030) waar te maken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5. RO - Aanpassen samenstelling GECORO - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de gewijzigde samenstelling van de GECORO goed.

BESTUUR CULTUUR

6. Vrije Tijd -  Erfgoedcel -  Schenking kunstwerk “Prosper met de Deur” door Eine-este-
Kleine - Goedkeuring
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De gemeenteraad aanvaardt de schenking door de vereniging Eine-este-Kleine van het kunstwerk 
“Prosper met de Deur”, staande op het openbaar domein, meer bepaald op het Prosper de Maeghtplein, 
in deelgemeente Eine.

EVENEMENTEN

7. Evenementen - Besluit Burgemeester WK Qatar 2022 - Goedkeuring

De gemeenteraad bekrachtigt het door de burgemeester genomen besluit, in overleg met de andere 
gemeentes binnen de politiezone Vlaamse Ardennen, aangaande het kader van het vertonen van 
voetbalwedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal te Qatar in 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8. BIA - N46 Weldenstraat - Samenwerkingsovereenkomst  studie - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de “ samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten 
“ tussen het Vlaams Gewest (AWV), NVAquafin, de stad Oudenaarde en de gemeente Zwalm met 
betrekking tot “ Aanleg fietspaden N46 Weldenstraat  gecombineerd met collector  aansluiting Ronsen 
Heerweg ( project Aquafin nr. 22.346) “ goed. Het stadsaandeel in de studie wordt voorlopig bepaald 
op € 75.000,00 ( exclusief btw) of € 90.750,00 ( inclusief btw).

9. BIA - Bekrachtiging lastvoorwaarden sloop Oudstrijdersstraat 27 - Goedkeuring

Sloop woning Oudstrijdersstraat 2. De collegebeslissing van 15 juli 2022 wordt bekrachtigd.

10. BIA - Weg- en rioleringswerken te Mullem - Grondaankopen - Deel 2 - Goedkeuring

Met het oog op het realiseren van het project “ weg- en rioleringswerken te Mullem “ meerbepaald de 
aanleg van een bufferbekken wordt de overeenkomst  “ kosteloze overdracht van grond in volle 
eigendom “ jegens  het OCMW van Oudenaarde   met betrekking tot het perceel gelegen kadastraal 
13e afdeling Mullem, sectie A, deel van nr 396C  met een oppervlakte van 4.453,00 m² goedgekeurd 
overeenkomstig het in bijlage geviseerde grondinnemingsplan. Met betrekking tot het in artikel 1 
genoemd perceel  worden de  overeenkomsten “ afstand van pacht “  en “ gratis en precair 
grondgebruik “ ten gunste van de heer Bert Weytens, Herlegem 98 te 9700 Oudenaarde goedgekeurd. 
De pachtverbrekingsvergoeding bedraagt € 3.698,99. De in de gemeenteraadsbeslisisng van 25 april 
2022 goedgekeurde koopovereenkomsten inneming 01 en 18 en de overeenkomsten “vestigen van 
erfdienstbaarheden “ Erf 011-016 en Erf 017 – 018 worden gewijzigd zoals boven vermeld wat betreft 
de respectievelijke eigendommen. De beslissing blijft voor het overige ongewijzigd.

11. BIA - Aankoop strook grond Wannestraat - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

12. FIN - Retributie betreffende de tarieven op de stedelijke begraafplaats - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de nieuwe tarieven voor nieuwe en hernieuwing van concessies goed. 

13. FIN - Retributie op het afleveren van administratieve stukken, addendum - Goedkeuring
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JEUGD

14. Jeugd - Verlenging subsidiebesluit Jeugdopbouwwerk Oudenaarde - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de subsidieverlenging “jeugdopbouwwerk” voor het werkjaar 2023-2024 goed.

SECRETARIAAT - NOTULEN

15. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 26 september 2022 goedgekeurd.
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