STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 28 JANUARI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT COMMUNICATIE
1.

Imagocampagne handelscentrum

De lente-actie imagocampagne voor het Oudenaardse handelscentrum wordt toegewezen aan een grafisch
bureau.
2.

Datavoorstellen onthaalavond nieuwe inwoners

Het college stelt voor de onthaalavond te organiseren op dinsdag 2 april of één van de voorgestelde
maandagen.
TOERISME
3.

Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen.

Aanstelling socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en het MOU voor 2019.
4.

Aanstelling gidsen 2019

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan.
ONTVANGSTEN
5.

Ontvangst Brandweerfanfare

Akkoord met ontvangst van de brandweerfanfare in het stadhuis op 11 mei 2019 om 16u.
6.

Lezing over Johannes Passie

Er wordt met goedkeuring van het college een lezing gehouden in de volkszaal van het stadhuis ter
voorbereiding van de Johannes Passie die zal plaatsvinden op 12 en 14 april in de Pamelekerk.
7.

100jarig bestaan KSVO voetbal

Het college keurt een ontvangst op 23 augustus 2019 in het stadhuis goed ter gelegenheid van de viering
van de 100ste verjaardag van een voetbalclub.
8.

Jubileums maand februari.

Het college neemt kennis van de lijst met huwelijksjubilea die in februari worden gevierd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
9.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding voor het
plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 2.700 liter, Berchemweg 104.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding voor het plaatsen
van een bovengrondse propaangastank van 2.700 liter, Berchemweg 104.
10. Advies van het college van Burgemeester en Schepenen voor het exploiteren van een
supermarkt en de functiewijziging van wonen naar detailhandel, Nederenamestraat 122 Robert De Preesterstraat 54 te Oudenaarde.
Gedeeltelijk gunstig advies van het college voor het exploiteren van een supermarkt en de
functiewijziging van wonen naar detailhandel, Nederenamestraat 122 - Robert De Preesterstraat 54.

11. Bevestigen partnerschap voor het proefproject van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de
organisatie van een samenaankoop asbestverwijdering
Instemming met de vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen tot samenwerking in een project voor
asbestverwijdering bij gebouweigenaars volgens een samenaankoopformule, onder voorbehoud van de
aanvaarding van het project door OVAM.
12. Dikketruiendag 12 februari 2019
Het college gaat akkoord met deelname aan de Dikketruiendag 12 februari 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
13. Goedkeuring aanstellen raadsman - procedure nietigverklaring RvSt gemeenteraadsbeslissing
oktober 2018 - verordening detailhandel.
Goedkeuring van de aanstelling van een raadsman in de procedure nietigverklaring bij de Raad van State
tegen de gemeenteraadsbeslissing van oktober 2018 in het kader van de stedelijke verordening
detailhandel.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Graaf van Landastraaat 41-45. Bouwen meergezinswoning.
Het dossier wordt voor veertien dagen uitgesteld.
15. Aktename melding. Aalststraat 33. Verbouwen van een woning.
Aktename melding Aalststraat 33. Verbouwen van een woning.
16. Verlenen omgevingsvergunning Doornikse Heerweg-LOT1. Bouwen eengezinswoning
Verlenen omgevingsvergunning Doornikse Heerweg-LOT1. Bouwen eengezinswoning
17. Verlenen omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg-LOT2. Bouwen eengezinswoning.
Verlenen omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg-LOT2. Bouwen eengezinswoning.
18. Verlenen omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg-LOT3. Bouwen eengezinswoning
Verlenen omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg-LOT3. Bouwen eengezinswoning.
19. Verlenen omgevingsvergunning. Kortrijkstraat-LOT4. Bouwen eengezinswoning.
Verlenen omgevingsvergunning. Kortrijkstraat-LOT4. Bouwen eengezinswoning.
20. Verlenen omgevingsvergunning. Kattenberg. Aanleggen verhoogd plankenpad Bos 't Ename.
Verlenen omgevingsvergunning. Kattenberg. Aanleggen verhoogd plankenpad Bos 't Ename.
21. Verlenen omgevingsvergunning bijstellen verkaveling. Den Osse. Wijzigen voorschriften.
Verlenen omgevingsvergunning bijstellen verkaveling. Den Osse. Wijzigen voorschriften.
22. Weigeren omgevingsvergunning. Watermolenstraat. Residentiële ontwikkeling 145 woningen.
Weigeren omgevingsvergunning. Watermolenstraat. Residentiële ontwikkeling 145 woningen.
23. Verlenen omgevingsvergunning. Wolvenberg 42. Bouwen van een eengezinswoning
Verlenen omgevingsvergunning. Wolvenberg 42. Bouwen van een eengezinswoning
24. Weigeren omgevingsvergunning. Schorisseweg ZN. Nivelleren terrein na aanleg
bufferbekken.
Weigeren omgevingsvergunning. Schorisseweg ZN. Nivelleren terrein na aanleg bufferbekken.
25. Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 118. Functiewijziging van dokterspraktijk naar
woning.
Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 118. Functiewijziging van dokterspraktijk naar woning.
26. Verlenen omgevingsvergunning. Abdijstraat. Bouwen meergezinswoning.
Verlenen omgevingsvergunning. Abdijstraat. Bouwen meergezinswoning.
27. Beroep. Natendries 4. aanleggen oprit - deels slopen bijgebouw

Het college beslist zijn standpunt van 5 november 2018 te behouden omdat de oprit wordt voorzien in een
onoverzichtelijke bocht in de weg waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan.
28. Recht van Voorkoop - Ohiostraat 145.
Het college beslist het recht van voorkoop niet uit te oefenen.
29. Machtiging Onroerend erfgoed. Plaatsen camerabewaking. Sint - Hilariuskerk Mullem.
Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed om
camerabewaking te plaatsen aan de Sint-Hilariuskerk in Mullem.
EVENEMENTEN
30. Politiereglement op het verkeer nav 100 dagen.
Politiereglement op het verkeer n.a.v. de viering van de 100 dagen van de laatstejaarsleerlingen van de
middelbare scholen.
31. Evenement op openbaar domein : Rommelmarkten RMBO en Vlaamse Ardennen 2019
De aanvragen voor de organisatie van rommelmarkten in 2019 worden goedgekeurd voor volgende
locaties: Ter Eecken - Markt (paasmaandag) - Schapendries Leupegem - Markt (21 juli) - Stationsstraat
en- Ename.
32. Evenement op openbaar domein: city trail
Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement op 17 maart 2019.
33. Voorjaarsactiviteiten café 't Perrongeluk.
Het college gaat akkoord met de organisatie van activiteiten op 27 april, 18 mei en 25 mei 2019.
34. Evenement op openbaar domein: barbecue sportclub.
Het college geeft een sportclub de toelating op 27 en 28 april 2019 een barbecue te organiseren op het
Fonteinplein.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
35. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Heurnestraat. Dossiernr.
55OUDO/433278.
Machtiging wordt verleend aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Heurnestraat.
36. Groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren
van de 2de verrekening - werken aan overeengekomen prijzen tbv 9.642,93 EUR excl. btw in
meer.
Goedkeuring van volgende meerwerken in verband met het uitvoeren van de opdracht groot onderhoud
buurtwegen: opbreken oude bestrating en plaatsten boordstenen.
37. Eandis : uitbreiden van het lagedruk gasnet en het laagspanningsnet in de Vaddenhoek .
Dossiernr. 326147.
Machtiging wordt verleend aan Eandis voor het uitbreiden van het lagedruk gasnet en het
laagspanningsnet in de Vaddenhoek.
38. Eandis : aanleg van ondergrondse leidingen in de Berchemweg-Meersbloem.
Dossiernr. 326096.
Machtiging wordt verleend aan Eandis voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de Berchemweg Meersbloem.
39. Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - bestek nr.
D23502016. Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2019
Het reinigen van ruiten en andere oppervlakten van de stads- en OCMWgebouwen wordt voor 2019 bij
wijze van herhalingsopdracht toegewezen aan 2 firma 's overeenkomstig het initieel goedgekeurd bestek
van 2016.

40. Aanstellen van een centrummanager - dienstjaar 2019 - bestek nr. D23702016. Goedkeuring
gunning aan City D tbv 33.020,00 EUR excl. btw
De opdracht "aanstellen centrummanager" wordt voor 2019 toegewezen aan een uit HouthalenHelchteren, dat ook reeds in 2017 en 2018 instond voor deze opdracht.
41. Inname openbaar domein in de Voorburg nr. 12. Dossier IOD1038419-19
Verlenen van vergunning voor het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van een stelling in
de Voorburg 12, van 04/02 tot 29/03/2019.
42. Inname openbaar domein in de Koestraat nr. 28. Dossier IOD1040465-19
Verlenen van vergunning voor het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van een stelling in
de Koestraat 28, van 28/01 tot 31/03/2019.
43. Inname openbaar domein in de Koningin Elisabethlaan nr. 21. Dossier IOD1041470-19
Verlenen van vergunning voor het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van een stelling in
de Koningin Elisabethlaan 21, voor de periode van 04/02 tot 28/02/2019.
44. Inname openbaar domein in de Dorre Wei nr. 10. Dossier IOD1041749-19
Verlenen van vergunning voor het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van een
montagekraan en bouwmaterieel in de Dorre Wei 10, voor de periode van 04/02 tot 15/03/2019.
45. Weg- en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat - bestek nr. W24052016. Goedkeuring
van de voorlopige oplevering.
De op 22 januari 2019 plaatsgevonden voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in de Pater
Ruyffelaertstraat, wordt goedgekeurd.
46. Afvoer van wegenis- en veegvuil van diverse locaties. Dienstjaar 2019.
Lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming voor de afvoer van wegenis- en veegvuil van diverse
locaties voor het dienstjaar 2019 worden goedgekeurd.
47. Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval - dienstjaar 2019. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het dossier vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten
van veegafval wordt goedgekeurd voor het dienstjaar 2019. Raming: 61.817,50 EUR.
48. Technisch beheer met totale waarborg van het stedelijk zwembad " De Zwem.Com" - Prins
Leopoldstraat 91. Vrijgave van de borgstelling.
Met betrekking tot het technisch beheer van het vroegere zwembad De Zwem.com wordt de door de
aannemer gestelde borg voor goede uitvoering volledig vrijgegeven.
49. Ruimen riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2019 (eventueel 2020 - 2021-2022) - bestek nr.
D58682019. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het dossier ruimen riolen en rioolkolken wordt goedgekeurd
voor het dienstjaar 2019. Raming: 142.410 EUR.
50. Bouwen loods petanque. Goedkeuring betaling voorschot subsidie
Een bijkomend voorschot van 6.675,92 EUR op de voorziene subsidie wordt aan een sportvereniging
verleend voor de bouw van een petanqueloods.
51. Heurnestraat - trillingen in de woningen. Verzoekschrift.
Antwoord op een verzoek tot het nemen van maatregelen om trillingen in woningen in de Heurnestraat te
voorkomen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
52. Strooien wegen, toewijs.
Het strooien van wegen in de winter van 2019 wordt toegewezen.
BESTUUR SPORT

53. Plaatsen snoepautomaat in inkomhal sporthal Rodelos.
Het college gaat niet in op de vraag om een snoepautomaat te mogen plaatsen in de stedelijke sporthal.
54. Clubgala dd.18.05.2019 - vraag gebruik deel parking sporthal.
Het college geeft een sportvereniging de toelating een deel van de parking voor het zwembad te
gebruiken voor bezoekers aan het clubgala op 18 mei 2019 in de stedelijke sporthal.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
55. Heraanleg N8 Melden.
Het college neemt kennis van een uitnodiging van het Agentschap Wegen en Verkeer om de plaatselijke
bewoners op de hoogte te brengen van de plannen voor de heraanleg van de N8 in de dorpskom van
Melden.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
56. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
247.686,72 euro,
57. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
806.197,25 euro, 7.705,65 euro, 9.359,42 euro, 25.200,00 euro, 387.154,47 euro, 115,13 euro, 65.201,94
euro, 500,00 euro, 26.178,69 euro, 313.140,79 euro, 8.975,06 euro, 174,66 euro, 66,57 euro, 20.610,06
euro en 25.241,71 euro.
58. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 18/01/2019.
Het college neemt kennis van de controle van de contante gelden van de centrale kas op datum van 18
januari 2019.
59. Interne controle van de centrale kas d.d. 18/01/2019.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op
datum van 18 januari 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
60. Aankoop en verdeling benzine en diesel voor stadsvoertuigen 2017-2018-2019 - bestek nr.
L23432016. Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2019.
De aankoop en verdeling van benzine voor stadsvoertuigen wordt voor 2019 bij wijze van
herhalingsopdracht toegewezen een firma overeenkomstig het initieel goedgekeurd bestek van 2016.
BESTUUR PERSONEEL
61. Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.
Het college stelt de disponibiliteit en het wachtgeld vast voor een personeelslid.
62. Interne mobiliteit. Graadverandering.
Aan een personeelslid uit de stadsadministratie wordt een hogere graad toegekend na een bevordering via
interne mobiliteit.
63. Pensioen om medische redenen.
Aan een personeelslid van de stadsadministratie wordt vroegtijdig pensioen toegekend om medische
redenen.
64. Toekenning kilometercontingent 2019. Personeelsleden.
Het kilometercontingent 2019 voor het stadspersoneel wordt goedgekeurd.
65. Toekenning kilometercontingent burgemeester en schepenen.
Het kilometercontingent 2019 voor de burgemeester en de leden van het schepencollege wordt
goedgekeurd.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
66. Retributie vrije leerlingen SAMWD.
Het college keurt de gelijkschakeling van de retributie voor niet-regelmatige en regelmatige leerlingen
goed.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
67. Melding Lesurenpakket schooljaar 2018-2019 Correctie.
Rechtzetting van een administratieve vergissing bij de melding van het lesurenpakket schooljaar 20182019 van het lerarenkorps van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
KMO - HANDEL
68. Opschorten van een abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte.
Van een marktkramer die ziekis, wordt het marktabonnement tijdelijk opgeschort.
69. Toekennen van nieuwe abonnementen op de wekelijkse markt
Het college kent enkele nieuwe marktabonnementen toe voor de wekelijkse donderdagmarkt.
JEUGD
70. Infrastructuurtoelage jeugdvereniging - laatste schijf.
Aan een jeugdvereniging wordt de laatste schijf van de infrastructuurtoelage voor de bouw van een lokaal
toegekend.
71. 100 dagen viering
Het college gaat akkoord met de organisatie van de 100 dagen-viering van de laatstejaarsleerlingen van de
Oudenaardse middelbare scholen op vrijdag 1 maart 2019, geeft materiaal in bruikleen en keurt
verkeersmaatregelen goed.
72. Memorandum jeugdraad Oudenaarde
Het college neemt kennis van 5 aanbevelingspunten van de stedelijke jeugdraad voor de legislatuur 20192024.
73. Jaarevaluatie jeugddienst 2018
Het college neemt kennis van de evaluatie van de werking van de stedelijke jeugddienst tijdens het jaar
2018.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
74. Aanstelling vrijwilligers kinderopvang vakantieperiodes 2019.
Het college gaat akkoord met de lijst van vrijwilligers die tijdens de vakantieperiodes in 2019 zullen
instaan voor de kinderopvang in het kinderopvangcentrum Begijnhof.
75. Aanstelling vrijwilligers OK-pas.
Het college gaat akkoord met de lijst van vrijwilligers die in 2019 zullen instaan voor de begeleiding van
deelnemers aan activiteiten in het kader van de OK-pas.

Verslag van de vergadering werd goedgekeurd in zitting van 11 februari 2019.

