
Oudenaarde, 21 december 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 19 december 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. Sociale zaken - Intergemeentelijke samenwerking 'Sociale Economie Vlaamse Ardennen' - 
Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de indiening op de nieuwe open oproep 2023-2025 voor de 
regierol sociale economie en werk door Geraardsbergen voor de intergemeentelijke samenwerking 
SEVA (sociale economie Vlaamse Ardennen) met de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, 
Brakel, Zwalm, Zottegem en Geraardsbergen en de statuten zoals goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 30 december 2019 en de bijhorende acties op de Vlaamse beleidsprioriteiten.

2.  Secretariaat - Buitengewone algemene vergadering Watering van Melden 8 december 2022 
- Bekrachtiging

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van 28 november 2022 uitgaande van het college van 
burgemeester en schepenen houdende de kennisgeving van de agenda en alle bijlagen van de 
buitengewone algemene vergadering van de vereniging Watering van Melden die doorging op 8 
december 2022.

3.  Secretariaat - Algemene vergadering Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 7 december 2022 - 
Bekrachtiging

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 
november 2022 m.b.t. de agenda en alle bijlagen van de algemene vergadering van de vzw Toerisme 
Oost-Vlaanderen die plaatsvond op 7 december 2022.

4.  Secretariaat - Jaarkalender commissies - Kennisgeving

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarkalender voor de commissies van 2023.

5. Secretariaat - Ontslag lid en aanstelling nieuw lid politieraad - Goedkeuring 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag Mathieu Mas als lid van de politieraad en keurt de 
aanstelling van het nieuw lid Danny Lauweryns in de politieraad goed.

ONTVANGSTEN

6. Ontvangsten - Reglement gebruik volkszaal - Goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt een nieuw kader aangaande het gebruik van de volkszaal van het stadhuis 
voorgelegd. Naast de praktische afspraken aangaande het gebruik (verwerkt in een 
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gebruiksreglement), werden enkele aanpassingen voorgesteld aan het retributiereglement GR 
24/11/2014 wat betreft huur volkszaal, en werden de afspraken aangaande ontvangsten opgelijst.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. RO - Brownfieldconvenant Site Santens - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

8. BIRO/Wonen - Verlenging en aanpassing het stedelijk subsidiereglement voor de renovatie 
van een huurwoning - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het verlenging en aanpassing van het stedelijk subsidiereglement voor de 
renovatie van een huurwoning goed.

9. BIRO/Wonen - Verlenging en aanpassing stedelijk subsidiereglement voor de renovatie van 
een (eigen) woning - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de verlenging en aanpassing van het stedelijk subsidiereglement voor de 
renovatie van een (eigen) woning goed.

EVENEMENTEN

10. 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

11. BIA - Recht van opstal padelterreinen - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met het vestigen van een recht van opstal op de percelen 254 A, 234/02 
L2, 234/02 V2/deel en 234/02 P2 (‘de padelterreinen’) jegens Recrean BVBA, volgens de in de 
ontwerpakte gestelde bepalingen.

12. BIA - Perceel Driesleutelstraat te Mater - Kosteloze grondafstand met het oog op inlijving 
bij het openbaar domein - Vaststellen van de voorwaarden - Goedkeuring  

De kosteloze grondafstand  door consoorten Reynaert/Den Haese met het oog op het inlijven bij het 
openbaar domein van het perceel grond gelegen te Mater, Driesleutelstraat, kadastraal gekend 11e 
afdeling Oudenaarde – Mater, sectie A, deel van nr  1884/B P0000  en volgens huidig kadaster  
nummer A 1184C P0000 met een oppervlakte volgens opmeting van 45 ca, zoals afgebeeld op het in 
bijlage geviseerd opmetingsplan, wordt goedgekeurd. Alle kosten, rechten en erelonen voor de 
opmaak/verlijden akte ten laste zijn van de overdragers de consoorten Reynaert/Den Haese. Het 
college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze beslissing.

13. BIA - Addendum overeenkomst De Woeker XL / Parcour - Goedkeuring

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 
november 2022 betreffende goedkeuring van het addendum aan de overeenkomst i.h.k.v. Open 
Oproep 40/2021 voor uitvoering van het project 4003. Dit addendum maakt integraal deel uit van deze 
beslissing.

De aanvullende opdracht “studie architectuur, akoestiek, binneninrichting en technieken bij 
verbouwing en uitbreiding van de bestaande gebouwen van de muziekacademie” wordt toegewezen 
aan de Tijdelijke Maatschap Bob McMaster architecten, KRFT, p/a Nieuwevaart 118 bus 4 te 9000 
Gent, tegen het procentueel honorarium van 10,2% op de bouwkost. De geraamde bouwkost bedraagt 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 0893-4243-5094-4324 en wachtwoord nylypo

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0893424350944324


€ 3.076.780,46 (excl. BTW); bijgevolg wordt het honorarium voorlopig geraamd op € 313.831,61 
(excl. BTW).

14. BIA - Aankoop restperceel project Oudstrijdersstraat - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een deel van de percelen (kadastraal gekend als 
sectie A, afdeling Oudenaarde 2de afd. Eine, nummer 1061/02 W2 en 3de afd. Nederename, nummer 
401 K) eigendom van Peerdimmo BVBA met een oppervlakte van in totaal 15,71 m² tegen de prijs 
van 150 EUR zijnde 9,55 EUR/m².

15. BIA - Bijstellen selectiecriterium herinrichting Sint-Jozefsplein - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met het bijstellen van de minimumeis voor het selectiecriterium 
‘technische en beroepsbekwaamheid’ bij bovengenoemde opdracht. Inschrijvers moeten aldus drie 
referenties voorleggen betreffende uitgevoerde gelijkaardige projecten tijdens de laatste 10 jaar (i.p.v. 
5 jaar), en waarvan de waarde minimum € 2.900.000 (i.p.v. € 4.000.000) bedraagt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

16.  Mobiliteit - Beslissing Politiereglement Circulatieplan Bevere - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de beslissingen omtrent het politiereglement Circulatieplan Bevere goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

17. FIN - Politiezone Vlaamse Ardennen - Dotatie en verdeelsleutel 2023 - Goedkeuring

De bijdrage van Stad Oudenaarde, zoals ingeschreven in het ontwerp van de begroting 2023 van de 
Politiezone Vlaamse Ardennen en gebaseerd op een verdeelsleutel van 63.61% , bedraagt een 
exploitatietoelage van 3.972.003,40 EUR en een investeringstoelage van 315.823,65 EUR. Dit wordt 
goedgekeurd en toegekend aan de Politiezone Vlaamse Ardennen.

18. FIN - Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - deel Stad - Vaststelling 

De Gemeenteraad stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 vast dat betrekking heeft 
op de Stad.

19. FIN - Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - deel OCMW - Goedkeuring

De Gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 goed dat betrekking 
heeft op het OCMW.

20. FIN - Lijst van nominatieve subsidies 2023 - Goedkeuring

De bijgevoegde lijst van nominatieve subsidies voor 2023 wordt goedgekeurd.

21. FIN - Lijst van nominatieve overheidsopdrachten 2023 - Goedkeuring

De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de lijst van nominatieve 
overheidsopdrachten voor 2023, wordt goedgekeurd.

22. FIN - Retributie op het gebruik van elektriciteit en water - goedkeuring

De gemeenteraad keurt de nieuwe tarieven voor het gebruik van elektriciteit goed die gelden vanaf 1 
januari 2023.
23. FIN - Gemeentelijke saneringsbijdrage - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage goed.
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KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

24. KABK - Aanpassingen academiereglement KABK - Goedkeuring

Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 4 november 2021 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement. 
Het academiereglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op datum van goedkeuring.

SECRETARIAAT - NOTULEN

25. Goedkeuring notulen

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