LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
DD. 14/01/19
1.

Agenda gemeenteraad 28 januari 2019

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 januari 2019:
2.

Vergadering buurtinformatienetwerken. Vraag reserveren CRVV en aanbieden drankje.

Het college gaat akkoord met logistieke steun, reservatie zaal en aanbieden drankje door de stad.
3.

Vertegenwoordigers en/of kandidaat-bestuurders in de intercommunales.

Het dossier wordt uitgesteld.
4.

Raad van bestuur SOLVA.

Het dossier wordt uitgesteld.
5.

Vraag Dagmar Beernaert stage bij de stad.

De stage wordt niet toegestaan. Het college beslist een onthaalavond met de diensthoofden van de
stadsdiensten en de gemeenteraadsleden te organiseren in de loop van februari.
6.

Ontvangst Toneel MATer

Akkoord met ontvangst t.g.v. 40ste jubileum TOMAT (Toneel Mater) in OC De Drie Sleutels.
7.

Gebruik volkszaal Orde van den Prince, afdeling Z-O Vlaanderen

Akkoord met gebruik volkszaal stadhuis voor academische zitting maatschappelijke vereniging voor
taal en cultuur der Nederlanden.
8.

Infoavond over studiekeuze

CLB Oudenaarde organiseert met toestemming van het college een infoavond over studiekeuze voor
leerlingen Oudenaardse scholen in de volkszaal van het stadhuis.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Edelareberg 31. Wijzigen reeds vergunde toestand voor
het bouwen van een vrijstaande woning.

Verlenen omgevingsvergunning Edelareberg 31. Wijzigen reeds vergunde toestand voor het bouwen
van een vrijstaande woning.
10. Verlenen omgevingsvergunning Oorlogstraat 18. Plaatsen Veranda.
Verlenen omgevingsvergunning Oorlogstraat 18. Plaatsen Veranda.
11. Verlenen omgevingsvergunning Edelareberg 11. Herbouwen atelier na sloop bestaande
berging.
Verlenen omgevingsvergunning Edelareberg 11. Herbouwen atelier na sloop bestaande berging.
12. Verlenen omgevingsvergunning Koestraat 9. Bouwen eengezinswoning.
Verlenen omgevingsvergunning Koestraat 9. Bouwen eengezinswoning.

13. Verlenen omgevingsvergunning Boskant 25. Functiewijziging naar kamers voor arbeiders.
Verlenen omgevingsvergunning Boskant 25. Functiewijziging naar kamers voor arbeiders.
14. Verlenen omgevingsvergunning Einestraat 51. Plaatsen lichtgevende gevelreclame.
Verlenen omgevingsvergunning Einestraat 51. Plaatsen lichtgevende gevelreclame.
15. Verlenen omgevingsvergunning Oudstrijdersstraat 87. Slopen bestaand woonhuis en
stallingen.
Verlenen omgevingsvergunning Oudstrijdersstraat 87. Slopen bestaand woonhuis en stallingen.
16. Verlenen omgevingsvergunning Maelbekestraat 6. Plaatsen luifel.
Verlenen omgevingsvergunning Maelbekestraat 6. Plaatsen luifel.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht.
Verlenen omgevingsvergunning. Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht.
18. Beroep Bekstraat 6. Vervangingsnieuwbuw en assisentiewoningen. Advies.
Het college handhaaft zijn advies van 22 oktober 2018.
19. Beroep Kortrijkstraat. Bouwen van 9 woningen en 17 appartementen. Het college
handhaaft zijn advies van 29 oktober 2018.
Het college handhaaft zijn advies van 29 oktober 2018.
20. Besluit Vlaamse Regering 14/12/2018. Opheffen reservatiestroken.
Het college neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering.
21. Muziekcheques - goedkeuring lijst
Het college gaat akkoord met de geactualiseerde muzikantenlijst en vraagt het bestaande reglement na
te zien en indien nodig te herzien.
22. Bierfeesten@DeWoeker 29/06/19.
Het college gaat akkoord met de programmatie in De Woeker t.g.v. de Adriaen Brouwer Bierfeesten
2019.
23. Aanpassing tarieven drank De Woeker.
Het college gaat akkoord met de beperkte aanpassing van de dranktarieven in De Woeker.
24. Correctie werkingssubsidie socio-culturele verenigingen, werkjaar 2017-'18
Het college gaat akkoord met de correctie van het bedrag van de werkingssubsidie van een socioculturele vereniging.
25. Vervanging reispas wegens administratieve fout.
Het college gaat akkoord.
26. Betoelaging voor groenbemesting: Vaststelling toelage: aanvulling.
Het college gaat akkoord met de vaststelling van de toelage.
27. Betoelaging voor grondontleding: vaststelling toelage: aanvulling.

Het college gaat akkoord met de vaststelling van de toelage.
28. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergadering van diverse kerkfabrieken.
29. 1000 km Kom op tegen kanker.
Het collega gaat akkoord met de promotionele acties, de animatie, de organisatie van catering op de
Markt i.s.m. het plaatselijke verenigingsleven en de deelname van 2 stadsploegen en een ploeg uit
de Oudenaardse gevangenis t.g.v. de organisatie van het evenement. Daarnaast wordt financiële
en logistieke ondersteuning geboden.
30. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2015 - bestek nr. W22972015. Goedkeuring
definitieve oplevering.
De waarborgperiode van 2 jaar voor de uitgevoerde werken herstel betonverhardingen 2015 is
verlopen. De werken zijn gedurende deze periode in goede staat van uitvoering gebleven zodanig
dat ze definitief kunnen opgeleverd worden.
31. Inname openbaar domein in Louise-Mariekaai 15. IOD1039360.
De inname van het voetpad t.h.v. de woning Louise-Mariekaai 15 gedurende afbraakwerken wordt
goedgekeurd.
32. Leveren en plaatsen grafzerken urnenveld
Via een aanbesteding wordt een leverancier aangesteld voor het leveren en plaatsen van grafzerken
voor het urnenveld op de stedelijke begraafplaats.
33. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2017 -deelopdracht Marktweg. PV van ingebruikname.
De voetweg Marktweg in Bevere is volledig heraangelegd. De uitgevoerde werken zijn nagezien en in
orde bevonden zodanig dat een proces-verbaal van ingebruikname is opgemaakt.
34. Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval, dienstjaar 2018.
De eindafrekening voor deze overheidsopdracht wordt goedgekeurd ten bedrage van 64.463,74 euro,
BTW exclusief.
35. Buitengewone toelagen voor investeringen aan de sportclubs. 1ste schijf 2019 aan een
voetbalclub - Kleine investering
Het dossier wordt uitgesteld.
36. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de loopwedstrijd Donk(er)Run
dd.15.02.2019.
Het college keurt het politiereglement goed.
37. Organisatie jeugdkaratekamp van 6 tot en met 10 augustus 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het kamp en vraagt de buurtbewoners minstens 10
dagen vooraf op de hoogte te brengen van de afscheidsfuif die op het einde van het kamp wordt
georganiseerd.
38. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving.
De bestelbonnen worden bekrachtigd voor een bedrag van

39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving.
De goedgekeurde facturen worden betaalbaar gesteld.
40. Aankoop van een veegwagen - bestek nr. D591172018. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
De procedure voor de aankoop van een nieuwe veegwagen t.b.v. de technische dienst wordt opgestart.
41. Onderhoud Recreatex software t.b.v de administratieve diensten - MOU - CC Woeker &
Cultuur – Jeugddienst - Sportdienst & Sporthal - en Technische Dienst bij GANTNER onderhoud BOCA printer - consultancy, opleiding en support - dienstjaar 2019 Goedkeuring raming en wijze van gunnen.
Het dossier voor het onderhoud van de software van diverse administratieve stadsdiensten wordt
opgestart.
42. Vervanging ziek personeelslid.
Een ziek personeelslid wordt tijdelijk vervangen.
43. Onkostenvergoeding vrijwilligers 2019.
De onkostenvergoeding voor vrijwilligers wordt geactualiseerd.
44. Voorstel statuten feitelijke vereniging WIM.
Het dossier wordt uitgesteld.
45. Inname openbaar domein. Vergunning tot plaatsen van beachflag Stationsstraat 5 te
Oudenaarde
Het college levert een vergunning af voor het plaatsen van een beachflag op het voetpad t.h.v. het
handelspand Stationsstraat 5.
.
46. Overname van de standplaats op de wekelijkse markt.
Het college gaat akkoord met de overname van een standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt.
47. Vergunning Horeca-inrichting Ohiostraat 188 te Oudenaarde
Het college levert een vergunning af voor de uitbating van een horecazaak Ohiostraat 188.
48. Vergunning Horeca-inrichting Markt 7 te Oudenaarde.
Het college levert een vergunning af voor de uitbating van een horecazaak Markt 7.
49. Stopzetten van het abonnement op de wekelijkse markt.
Het college stemt in met de stopzetting van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt.
50. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het pand gelegen te Oudenaarde,
Hoogstraat 67.
Het college gaat principieel akkoord met het toekennen veen subsidie voor de renovatie van het
handelspand Hoogstraat 67.

51. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het pand gelegen te Oudenaarde,
Hoogstraat 34.
Het college gaat principieel akkoord met het toekennen veen subsidie voor de renovatie van het
handelspand Hoogstraat 34.
52. Vraag voor het verlengen van de periode voor een pop-up-bar in de Galgestraat.
Het college verleent toestemming voor de verlenging van de uitbating van een pop-up-bar in de
Galgestraat.
53. Fondsenwerving.
Het college geeft toestemming aan een vereniging voor ontwikkelingssamenwerking om fondsen te
werven op het grondgebied van de stad.
54. Dienst Onthaalouders gebruik Volkszaal en receptie 22/02/19.
De dienst Onthaalouders van de stad krijgt de toelating om op 22 februari 2019 voor haar leden een
receptie te organiseren in de volkszaal van het stadhuis.

