BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 OM 16.00 UUR
1.

Ontwikkeling Roompot.

Het college gaat akkoord met het schetsontwerp van Roompot voor de realisatie van het resort Flemish
Ardennes in het recreatiedomein Donk.
2.

Afsprakennota schepencollege-managementteam.

Het dossier wordt uitgesteld tot eind maart.
3.

Verslag van de vergadering van het managementteam op 30 januari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het managementteam op 30 januari
2019.
4.
Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 5 februari 2019.
Kennisgeving.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op
5 februari 2019.
5.

Jubilea maand maart 2019 / GDPR wetgeving

Het college keurt de aanpassing van het invulformulier n.a.v. de gewijzigde GDPR-wetgeving goed.
Voortaan worden op de lijst van jubilarissen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen
geen adresgegevens meer vermeld.
6.
Besluit van het college van Burgemeester en schepenen houdende aktename van de
melding voor een tijdelijke bronbemaling, gelegen kruispunt Adriaan Brouwstraat-Eindrieskaai
te Oudenaarde
Aktename van de melding voor een tijdelijke bronbemaling gelegen kruispunt Adriaan BrouwerstraatEindrieskaai te Oudenaarde.
7.
Goedkeuring subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler bij een
particuliere woning.
De subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler bij een particuliere woning wordt
goedgekeurd.
8.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst SOLVA – verhogen ruimtelijk rendement op
bestaande (regionale) bedrijventerreinen.
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met SOLVA goed voor de opmaak van een studie
'Verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande (regionale) bedrijventerreinen' op het
grondgebied van de stad.
9.

Aktename melding. Verenigde Natiënlaan. Regulariseren veranda.

Aktename melding Verenigde Natiënlaan: regulariseren van een veranda.
10.

Niet rechtsgeldige aktename. AZ Oudenaarde. Mnderbroederstraat 7.

Het college neemt geen akte van de melding van AZ Oudenaarde voor het plaatsen van een afsluiting
Mnderbroederstraat 7 aangezien niet aan alle artikels i.v.m. meldingsplichtige handelingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is voldaan.

11.

Niet rechtsgeldige aktename. Kraneveld 95. Plaatsen isolatie en crepi.

Het college neemt geen akte van de melding voor het plaatsen van isolatie en crepi Kraneveld 95
aangezien niet aan alle artikels i.v.m. meldingsplichtige handelingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening is voldaan.
12.

Verlenen omgevingsvergunning. Heurnestraat. verkavelen in 4 loten.

De omgevingsvergunning voor een verkaveling in 4 loten in de Heurnestraat wordt goedgekeurd.
13.
Verlenen omgevingsvergunning. Jacob Lacopsstraat 46. Renoveren en verbouwen van
een rijwoning.
De omgevingsvergunning voor renovatie en verbouwing van de woning Jacob Lacopsstraat wordt
verleend.
14.
Verlenen omgevingsvergunning. Graaf van Landastraat 41-45. Bouwen
meergezinswoning
De omgevingsvergunning voor de bouw van een meergezinswoning Graaf Van Landaststraat 41-45
wordt verleend.
15.
Verlenen omgevingsvergunning. Sint-Amelbergastraat 1. Verbouwen en uitbreiden
woning.
De omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Sint-Amelbergastraat 1
wordt verleend.
16.

Verlenen omgevingsvergunning. Robert De Preesterstraat 117. Bouwen van een woning.

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Robert De Preesterstraat 117 wordt
verleend.
17.

Verlenen omgevingsvergunning. Dorre Wei 36. slopen woning en berging.

De omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met berging Dorre Wei 36 wordt verleend.
18.
Verlenen omgevingsvergunning. Dokter Honore Dewolfstraat 19. Bouwen van 6
carports.
De omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 carports Dokter Honoré Dewolfstraat 19 wordt
verleend.
19.

Verlenen omgevingsvergunning. Bijstellen verkaveling. Edelareberg.

De omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling Edelareberg wordt verleend.
20.

Oproep stadsvernieuwingsprojecten - indienen dossiers Saffre site - centrale loods.

Het college gaat ermee akkoord dat de dienst Ruimtelijke Ordening in samenwerking met
ontwikkelaar ReVive een dossier samenstelt voor de aanvraag van een projectsubsidie voor de centrale
loods op de site Saffre Frères.
21.

Bepalen tarieven drank De Woeker.

Het college keurt de actualisering van de tarieven voor de drank in de cafetaria van het
gemeenschapscentrum De Woeker goed.
22.

Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.

23.

Politiereglement op het verkeer nav verplaatste markt (paasfoor)

Het verkeersreglement naar aanleiding van de verplaatste donderdagmarkt door de paasfoor wordt
goedgekeurd.
24.

Evenement op openbaar domein nav oz fit trailer

De aanvraag voor het plaatsen van de OZ fittrailer op het Droesbekeplein op 12/3 - 21/5 - 23/7 - 14/11
wordt goedgekeurd.
25.

Evenement op openbaar domein nav Schijt je rijk MVC De Jeankes

De aanvraag voor de organisatie van het evenement Schijt je Rijk op het speelplein in Eine op 4 mei
2019 wordt goedgekeurd. Er wordt een waarborg van 125,- euro gevraagd.
26.

Evenement op openbaar domein nav Pamele Classic

Het college keurt de aanvraag voor het parkeervrij maken van het Pamelekerkplein op 16 mrt 2019
goed n.a.v. de organisatie van de Pamele Classic, een klassiek concert in de Pamelekerk voor
beginnende artiesten.
27.

Evenement op openbaar domein: brouwers in het bos

Het college heeft geen bezwaar tegen de organisatie van het bierevenement "Brouwers in het bos" op
het terrein van het Provinciaal Archeologisch Museum Ename. Aangezien de locatie geen stadsdomein
is, wordt geen waarborg gevraagd.
28.

Tarieven waarborg inname openbaar domein

Het college stelt de tarieven van de te betalen waarborg voor inname van het openbaar domein door
verenigingen vast op 125,- euro.
29.

Adriaen Brouwer Bierfeesten 2019 - feestpleinen Markt en De Ham

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten 2019 en met de
voorgestelde invulling en programmatie op de feestpleinen Markt en De Ham.
30.
Maaien met opvang wegbermen - grachtbermen – 2017-2018-2019 – bestek nr
D00162017. Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2019
De gunning van het dossier 'Maaien met opvang wegbermen en grachtbermen, herhalingsopdracht
dienstjaar 2019, wordt goedgekeurd.
31.

Inname openbaar domein in de Sint-Salvatorsstraat nr. 1. Dossier IOD1044568

De inname van het openbaar openbaar domein in de Sint-Salvatorsstraat nummer 1 voor het plaatsen
van een stelling voor dakwerken van 21 februari tot 23 mei 2019 wordt goedgekeurd.
32.
Burgemeester Thienpontstadion - aanpassen sanitaire installatie - bestek nr. W59522019.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor het aanpassen van de sanitaire installatie in het
Burgemeester Thienpontstadion worden goedgekeurd.
33.
Stedelijke sporthal Rodelos : huur units dienstig als kleedkamers, douches en toiletten
voor sportverenigingen - bestek nr L00552017. Goedkeuring oplevering
Het college keurt de aanvaarding goed van de gehuurde units die dienst deden als kleedkamers,
douches en toiletten tijdens de verbouwingswerken aan de stedelijk sporthal tijdens de periode 20172018.

34.

Eandis : aanleg van ondergrondse leidingen in de Maalderijstraat. Dossiernr. 326773.

Het college verleent toestemming voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de Maalderijstraat
door Eandis.
35.
Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Winkelstraat - Den Haezel.
Dossiernr. 55 OUDO/385211
Het college verleent machtiging voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de WinkelstraatDen Haezel door Proximus.
36.
Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - bestek nr.
D23502016. Herhalingsopdracht 2019 - aanvullende opdrachten: reinigen van ramen Sporthal
Rodelos
Het dossier 'aanvullende opdracht in het kader van het reinigen van ruiten van stads- en OCMWgebouwen' voor het reinigen van ramen van de gerenoveerde stedelijke sporthal wordt goedgekeurd.
37.

Eigendom Industriepark De Bruwaan 27. Recht van voorkoop stad.

De stad ziet af van haar recht van voorkoop bij verkoop van units in het Industriepark De Bruwaan 27.
38.
Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Triatlon Rat Rice - Bike Run
dd.17.03.2019.
Het verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van de Triatlon Rat Rice - Bike Run op
17.03.2019 wordt goedgekeurd.
39.

Doe aan Sportbeurs 2019 voor het basisonderwijs te Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de organisatie door de stedelijke sportdienst van de 12de Doe aan sportbeurs voor leerlingen van het basisonderwijs op 20 mei 2019.
40.

Vraag van de Bareelhoekvissers 55+, parkeren wagens aan de Donk.

Het college stemt in met de vraag van de Bareelhoekvissers 55+ om op bepaalde data parkeren aan de
Donkvijvers toe te staan.
41.

Aanvraag erkenning Sportclub Recrean padel.

Het dossier wordt uitgesteld.
42.
Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in Doornikse
Heerweg
Het college heeft geen bezwaar tegen het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een
handicap ter hoogte van de woning Doornikse Heerweg 72.
43.
1ste Kohier betreffende de Belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 ten
bedrage van 350,00 euro
Het 1ste Kohier betreffende de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aanslagjaar 2019 ten
bedrage van 350,00 euro wordt goedgekeurd.
44.
Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018 - belast goed Ohiostraat 90 gedeeltelijk oninvorderbaar
De Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aanslagjaar 2018 voor het belast goed Ohiostraat 90
wordt gedeeltelijk oninvorderbaar verklaard.

45.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
3.032,93 euro en 77.710,97 euro.
46.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage
van 163.967,73 euro, 30.083,13 euro, 30.306,95 euro, 1.935,97 euro, 278,81 euro, 144,00 euro,
223.489,41 euro, 387.059,47 euro, 5.092,05 euro en 57.700,11 euro.
47.

Kastoestand d.d. 31/01/2019

Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 31 januari 2019.
48.
Expert-senior - outsourcing systeembijstand t.b.v administratieve diensten - dienstjaar
2019 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.
De raming en de wijze van gunnen voor het verder beroep doen op een expert-senior voor outsourcing
systeembijstand t.b.v. de stedelijke administratieve diensten in het dienstjaar 2019 wordt
goedgekeurd.
49.
Uitbreiding systeembijstand met extra opdracht Scope : Data reorganisatie – Integratie
Stad-OCMW - dienstjaar 2019 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.
De raming en wijze van gunnen van de uitbreiding van systeembijstand met de extra opdracht Scope
Datareorganisatie n.a.v. de integratie Stad en OCMW voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.
50.

Duaal leren, aanstelling student, buitenschoolse opvang.

Het college stelt een leerling van het GO! atheneum als werkend student in het stelsel deeltijds
leren/deeltijds werken een opvangkracht aan in het project 'Duaal leren kinderbegeleider'.
51.

Openverklaring parkeerwachter voltijds.

De voltijdse functie van parkeerwachter wordt open verklaard.
52.

Goedkeuren kandidaten diensthoofd communicatie.

Het college keurt de kandidatenlijst goed voor de functie van diensthoofd Communicatie.
53.

Pensioen.

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een personeelslid van de stad.
54.

Retributie over de vergoeding van juryleden academies

Het college gaat akkoord met de voorgestelde verhoging van de vergoeding voor de juryleden die de
eindexamens van de leerlingen beoordelen.
55.
Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het pand gelegen te
Oudenaarde, Krekelput 4.
Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de renovatie van het
handelspand Krekelput 4.
56.
Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Nederstraat 26 - 28
Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de renovatie van het
handelspand Nederstraat 26 - 28.

57.

Toelating voor uitdelen van flyers op de wekelijkse markt.

Het college heeft geen bezwaar tegen het uitdelen van flyers tijdens de donderdagmarkten op 14, 21 en
28 maart 2019.
58.

Subsidie ter ondersteuning van vergunde kinderopvanginitiatieven

Het college keurt de toekenning van subsidies voor het werkjaar 2018 goed aan de door Kind & Gezin
vergunde kinderopvanginitiatieven op het grondgebied van de stad.
59.

Gezinsraad: aanduiden van 2 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad

Het college neemt nota van de vraag van de stedelijke Gezinsraad om 2 vertegenwoordigers uit de
gemeenteraad aan te duiden voor de algemene vergadering. Het dossier wordt eind maart aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 11 maart 2019.

