LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
DD. 21/01/19
1.

Drukken stratenplannen

Akkoord met voorstel tot het kosteloos laten drukken van stratenplannen. Uitvoerder haalt inkomsten
uit de verkoop van advertentieruimte op deze stratenplannen.
2.

Voorstel onthaalavond nieuwe inwoners

Akkoord met principieel voorstel voor de organisatie van (een) onthaalavond(en) voor nieuwe
inwoners. Concrete uitwerking volgt.
3.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de
melding van overname van een gemengd landbouwbedrijf gelegen Bronstraat 54 te
Oudenaarde;

Het college neemt akte van de overname.
4.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding voor de
motorcrossactiviteiten op 03 & 04/08/2019, Doolstraat 2 te Oudenaarde.

Het college neemt akte van de melding van motorcrossactiviteiten.
5.

Goedkeuring subsidieaanvraag voor het plaatsen van een zonneboiler bij een particuliere
woning.

Goedkeuring subsidieaanvraag voor het plaatsen van een zonneboiler bij een particuliere woning.
6.

Geveltuintjes: promotie - reglement en melding - pilootproject Meldenstraat

Akkoord met promotie van geveltuintjes, door het opstellen van een reglement en meldingsformulier
en uitvoering van een pilootproject in de Meldenstraat.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Rogier van Brakelstraat. Aanleggen infiltratie/bufferbekken aan het geboortebos te Volkegem.

De omgevingsvergunning wordt toegekend.
8.

Verlenen omgevingsvergunning Watermolenstraat.

Het dossier wordt uitgesteld.
9.

Aktename melding. Rooigem 8. Plaatsen van een veranda.

Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een veranda Rooigem 8.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Bouwen van een dakuitbouw. Galgestraat 6.
Verlenen omgevingsvergunning. Bouwen van een dakuitbouw Galgestraat 6.
11. Verlenen omgevingsvergunning Koppenberg 11. Bouwen carport + open berging.
Verlenen omgevingsvergunning Koppenberg 11. Bouwen carport + open berging.
12. Weigeren omgevingsvergunning Kortrijkstraat 210. Verharden rondom de woning.
Weigeren omgevingsvergunning Kortrijkstraat 210. Verharden rondom de woning.
13. Verlenen omgevingsvergunning Wortegemstraat 22. Uitbreiden van bestaande parking.
Verlenen omgevingsvergunning Wortegemstraat 22. Uitbreiden van bestaande parking.
14. Weigeren omgevingsvergunning Hogeweg ZN. Bouwen eengezinswoning.
Weigeren omgevingsvergunning Hogeweg ZN. Bouwen eengezinswoning.

15. Verlenen omgevingsvergunning Aalststraat. Verkavelen grond in 2 loten.
Verlenen omgevingsvergunning Aalststraat. Verkavelen grond in 2 loten.
16. Verlenen omgevingsvergunning Kerkkouter 32. Regulariseren verharding in zij- en
achtertuin + aanleg terras.
Verlenen omgevingsvergunning Kerkkouter 32. Regulariseren verharding in zij- en achtertuin +
aanleg terras.
17. Ontwikkeling Korenbloemlaan.
Het college gaat akkoord met het uitvoeren van bouwwerken aan woningen in de Korenbloemlaan
voor zover het bouwvolume en het materiaalgebruik in harmonie is met de omgeving.
18. Recht van voorkoop - Nestor De Tièrestraat 107
Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.
19. Verslag Gecoro 10 januari '19.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van GECORO op 10 januari 2019.
20. De Woeker: Evaluatie 2018 en programmatie najaar 2019.
Het college gaat akkoord met de programmatie in De Woeker tijdens het najaar van 2019 en neemt
kennis van het evaluatieverslag van 2018.
21. Organisatie Showcase Oudenaardse muziekbands op 26/04/2019
Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement.
22. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkfabrieken.
23. Evenement op openbaar domein : auto-moto-wijding Kerselare
Het college gaat akkoord met de organisatie van dit jaarlijks evenement op de Edelareberg.
Eucharistieviering in de kapel van Kerselare, gevolgd door auto- en motowijding. Afsluiten van N8
van 7u tot 18u.
24. Eandis : uitbreiden van het laagspanningsnet in de Heurnestraat 235.
Verlenen machtiging aan Eandis voor het uitvoeren van werken aan het laagspanningsnet in de
Heurnestraat.
25. Weg- en rioleringswerken achter AZ en Bernardusscholen - bestek nr. 214/06.001.
Goedkeuring voorlopige oplevering.
De op 09 januari 2019 plaats gevonden voorlopige oplevering, zonder opmerkingen, wordt
goedgekeurd.
26. Ruimen van baangrachten en waterlopen 3e categorie - dienstjaar 2019 - bestek nr.
W58692018. Goedkeuren lasvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van het bestek en de raming, ten bedrage van 129.725 EUR, voor het ruimen van
baangrachten en waterlopen van 3de categorie in 2019.
27. Eandis : aanleg ondergrondse leidingen in de Berchemweg - Meersbloem. Dossier nr.
326096.
Verlenen vergunning aan Eandis voor het aanleggen van ondergrondse leidingen in de Berchemweg en
Meersbloem.
28. Eandis : aanleg ondergrondse leidingen in de Ambachtstraat. Dossiernr. 326161.
Verlenen van machtiging aan Eandis voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de Ambachtstraat.

29. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017. Aanvullende werken.
Bestek W00252017. Goedkeuring van de 1e verrekening meerwerken aan overeengekomen
prijzen tbv 11.384,37 EUR excl btw.
Goedkeuring van meerwerken, ten bedrage van 10.322,96 EUR, bij de uitvoering van het
buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen: leveren en plaatsen fundering schraal beton,
boordstenen, greppels.
30. Verzekeringen dienstjaar 2019.
Verlengen van de verzekeringspolissen, waarborgen en premies bij Ethias tot 31 december 2019.
31. Organisatie sportkampen 2019. Goedkeuren gunning t.b.v. 12.140 euro (incl. btw).
De organisatie van de sportkampen wordt toegewezen aan een vzw voor het dienstjaar 2019.
32. Weg- en rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en Bernardusscholen. Bestek nr.
214/06.001. Goedkeuring van de eindafrekening tbv 692.779,94 EUR excl btw.
Goedkeuring van de eindafrekening van de weg- en rioleringswerken achter het AZ oudenaarde en de
Bernardusscholen. Kostprijs 692.779,94 EUR; 3,73 % hoger dan het gunningsbedrag.
33. Aanstellen afkoppelingdeskundige en keurder private riolering. Dienstjaren 2017-20182019. Perceel 1 (afkoppelingsstudie) - bestek nr. D00232017. Goedkeuring van uitgevoerde
afkoppelingsstudies tbv 13.930,00 EUR excl btw.
Goedkeuring van de uitgevoerde afkoppelingsstudies voor een bedrag van 13.930 EUR, met
betrekking tot diverse rioleringswerken.
34. Inname openbaar domein in de Stationsstraat nr. 61. Dossier nr. IOD1039613
Verlenen van een vergunning, van 23 januari tot 30 april 2019, voor inname openbaar domein ter
hoogte van de Stationsstraat 61 voor de renovatie van de voorgevel.
35. OC Heurne : ontwerp en uitvoering technische installatie. Goedkeuring gunning aan
Studiebureel Ing. G Minne.
OC Heurne : ontwerp en uitvoering technische installatie. Goedkeuring gunning van de opdracht.
36. Sint-Vedastusstraat : bijplaatsen 2 verlichtingstoestellen
Het college gaat akkoord om 2 verlichtingstoestellen bij te plaatsen op de weg richting vijvers gelegen
in de Sint-Vedastusstraat.
37. Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat. Brief infovergadering omwonenden.
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de infovergadering met de omwonenden met
betrekking tot de werken in de Adriaan Brouwerstraat op 14 februari 2019 in de BrandWoeker.
38. Goedkeuren contract en raming strooier.
De overeenkomst en de prijsraming voor het strooien van wegen worden goedgekeurd.
39. Goedkeuring voorlopige oplevering.
De werken voor het leveren en plaatsen van urnenkelders in 2018 worden voorlopig opgeleverd.
40. Goedkeuring voorlopige oplevering, dienstjaar 2018.
De werken voor het vegen vaan wegen, afvoer, verwerking en storting van veegafval in 2018 worden
voorlopig opgeleverd.
41. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Klimclub Oudenaarde
vzw - 2de schijf 2018 - kleine investering
Aan een sportclub wordt een buitengewone toelage voor investeringen toegekend.

42. Buitengewone toelagen voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub VV Volkegem
vzw 1ste schijf 2019 - Kleine investering
Aan een sportclub wordt een buitengewone toelage voor een kleine investering toegekend.
43. Vraag sponsoring Rode Kruis Donk(er)Run dd.15.02.2019.
Het college gaat niet in op de vraag om te sponsoren.
44. Organisatie Ronde van Vlaanderen Beloften dd.13.04.2019
De organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor beloften 2019, logistieke steun daarbij en het
schenken van trofeeën door de stad worden goedgekeurd.
45. Principiële vraag tot vervanging van huidige poetsmachine in de Sporthal Rode Los.
Het college gaat akkoord met de vervanging van de poetsmachine van de stedelijke sporthal.
46. Organisatie motorcross te Volkegem dd.03 en 04.08.2019
Het college gaat akkoord met de organisatie van motorcrosswedstrijden in Volkegem.
47. Doortocht grondgebied Oudenaarde Ename Classic dd.10.03.2019.
Het college gaat akkoord met de doortocht van de recreatieve fietstocht Ename Classic op 10 maart
2019.
48. BK Wielrennen voor Elite dd.21.06.2020 - vraag start in Oudenaarde.
Het college verleent zijn principieel akkoord voor de organisatie van de start van het Belgisch
Kampioenschap wielrennen voor eliterenners in Oudenaarde op 21 juni 2020. Over het startgeld moet
nog worden onderhandeld.
49. Voorstel tot voorzien parkeerverbod in Verdurestraat kant voetpad.
Het college gaat akkoord met het voorstel.
50. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving.
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
224.079,96 euro.
51. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage
van 108.864,93 euro, 2,95 euro, 475.483,82 euro, 1.170,00 euro, 101.025,28 euro, 2.604,72 euro,
1.384,02 euro, 640,00 euro, -5.333,24 euro, 14,95 euro, 30,00 euro en 85.998,40 euro.
52. Sportpromotor. Aanstelling.
Het schepencollege stelt een sportpromotor voor de stedelijke sportdienst aan.
53. Dossier arbeidsrechtbank.
Het college neemt kennis van de zaak voor de arbeidsrechtbank die door een personeelslid werd
aangespannen.
54. Voorstel statuten feitelijke vereniging.
Het college neemt kennis van de statuten van een feitelijke vereniging die evenementen voor het stadsen OCMW-personeel organiseert.
55. Tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument: klassiek : viool en KV groepsmusiceren,
ter vervanging van een zieke leerkracht, met ingang van 03 december 2018 tot en met 22
december 2018.
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool en KV groepsmusiceren, ter
vervanging van een zieke leerkracht, met ingang van 03 december 2018 tot en met 22 december 2018.

56. Verlenging van een tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek : viool en KV
groepsmusiceren, ter vervanging van een zieke leerkracht, met ingang van 23 december
2018 tot en met 26 januari 2019.
Verlenging van een tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek: viool en KV
groepsmusiceren, ter vervanging van een zieke leerkracht, met ingang van 23 december 2018 tot en
met 26 januari 2019.
57. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter vervanging van
een zieke leerkracht, met ingang van 23 december 2018 tot en met 26 januari 2019.
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht ter vervanging van een zieke leerkracht.
58. VZW organiseert actie Kras en Win 2019.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Kras-en-winactie door een
middenstandsvereniging.
59. Wijzigen van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst.
Het college keurt de wijziging van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst goed.
60. Overname van de standplaats op de wekelijkse markt.
Het college keurt de overname van een standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt goed.
61. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het pand gelegen te Oudenaarde,
Nederstraat 65.
Het college gaat principieel akkoord met de toekenning van een subsidie voor het renoveren van het
handelspand Nederstraat 65.
62. Infrastructuurtoelage jeugdvereniging.
Het college gaat akkoord met de toekenning van een subsidie voor het plaatsen van een platform voor
stockage door een jeugdvereniging.
63. Oninbare facturen buitenschoolse kinderopvang.
Het college keurt de lijst met de oninbare facturen van de buitenschoolse kinderopvang goed.
64. Onverhaalbare posten voor facturen buitenschoolse kinderopvang.
Het college keurt de lijst met de onverhaalbare facturen van de buitenschoolse kinderopvang goed.
65. Nieuwjaarsreceptie opvangkrachten buitenschoolse opvang.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor de opvangkrachten van de
buitenschoolse kinderopvang op 29 januari 2019.
66. Overnachting in jeugdcentrum Jotie.
Het college gaat in op de aanvraag voor een overnachting in het jeugdcentrum van 18 t.e.m.
21/04/2019.
67. Aanstelling vrijwilliger Speel-O-Theek.
Het college stelt een vrijwilliger aan voor spelotheek De Zevensprong.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 4 februari 2019.

