
 

 

 

 

Oudenaarde, 16 oktober 2015 

 

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen, overeenkomstig artikel 20 § 1 van 

het Gemeentedecreet, op MAANDAG 26 OKTOBER 2015 om 19 uur op het Stadhuis, met het oog op 

de bespreking van de hiernavolgende agenda. 

De leden van de Raad worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 

 

De Secretaris De Voorzitter, 

 

 

Luc Vanquickenborne Marnic De Meulemeester 

 

AGENDA GEMEENTERAAD DD. 26 OKTOBER 2015 

OPENBAAR 

SECRETARIE 

1. Ontslag van raadslid André Vansteenbrugge. Kennisname. 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid in vervanging van de heer André 

Vansteenbrugge, ontslagnemer. 

3. Aanstelling van mevrouw Dagmar Beernaert tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer 

André Vansteenbrugge, ontslagnemend raadslid en eedaflegging. 

4. Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

overeenkomstig art. 50 § 2 van het gemeentedecreet. 

5. Raadscommissies. Aanpassing samenstelling wegens vervanging van ontslagnemend raadslid 

André Vansteenbrugge. 

6. IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering en de algemene 

vergadering op 1 december 2015. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

7. I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 

2015 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

8. Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 

2015 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

9. FARYS. Statutenwijziging. 

10. SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 14 december 2015 en 

aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

11. GAS. Formele aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar provincie. 

12. Provinciale Brandweerschool. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering en de 

buitengewone algemene vergadering op 17 november 2015. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT 

13. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende; fietspad van 

Sterrestraat naar jaagpad; fietspad van weg nr 7 naar jaagpad; aanvraag  parkeerplaats voor 



personen met een handicap t.h.v. Beverestraat 18, afschaffen parkeerplaatsen voor personen met 

een handicap t.h.v. Maagdendale 12 en Fonteinplein. 

BESTUUR JEUGD, GEZIN, KINDEROPVANG 

14. Toekenning van een tijdelijke toelage aan KLJ Ename. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE. 

15. Uitbreiden van de ondergrondse inname, vestigen van erfdienstbaarheid van toegang en 

vergoeding werkzone op gronden gelegen Vaddenhoek jegens Pierre Schaubroeck. Vaststellen 

van de bijkomende vergoeding. 

16. Aanleg fietspad lange afstand (LAF) tussen de Lotharingenstraat en het bedrijf Vande Moortel. 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de provincie Oost-

Vlaanderen. 

17. Omleggen Volkaartsbeek. Goedkeuring van het ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met 

de watering van Melden. 

18. Aanleg collector Ooike - project nr. 20.651 - bestek  nr. project 20.651. Goedkeuring ontwerp en 

voorlopig bepalen van het stadsaandeel. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

19. Erediensten. Budgetwijziging boekjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP 

20. Aankoop CNG-voertuigen. Goedkeuren contracten met Eandis. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN. ONTVANGERIJ. 

21. Forfaitaire bijdrage van de beschermde gemeenten binnen de gewestelijke groep Oudenaarde 

voor het dienstjaar 2014, gebaseerd op de werkingskosten 2013. Advies. 

22. Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een kasprovisie. 

23. Auroraziekenhuis: jaarrekening 2014. Kennisname. 

24. OCMW: jaarrekening. Kennisname. 

SECRETARIE 

25. Notulen van de gemeenteraad op 28 september 2015. Goedkeuring. 

 


