STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:
1.

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

Verslag van de vergadering van de politieraad op 12 februari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de politieraad op 12 februari 2019.
2.

Voorstel van teksten Info-Magazine maart 2019. Advies.

Het college adviseert de voorgelegde teksten voor het Info-Magazine gunstig.
3.

Ontvangst petanque tornooi Oudenaarde - Arras

Hert college gaat akkoord met het organiseren van een receptie met ontvangst in het stadhuis van de
deelnemers aan het tweejaarlijkse petanquetornooi tussen Oudenaarde en de Franse zusterstad Arras.
4.

Gebruik volkszaal Inner Wheel

Het college gaat akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis voor de organisatie van
een lenteconcert door Inner Wheel Oudenaarde.
5.
Advies betreffende het beroep tegen de weigering van een aanvraag voor het wijzigen
van de milieuvergunningsvoorwaarden van een IIOA van klasse 2, self-carwash gelegen Graaf
van Landaststraat 160 te Oudenaarde - ongunstig
Het college geeft ongunstig advies advies betreffende het beroep tegen de weigering van een aanvraag
voor het wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden van een IIOA van klasse 2, self-carwash
gelegen Graaf van Landaststraat 160.
6.
Advies betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag met SH: slopen bestaande
mestvaalt en sleufsilo, bouwen overdekte mestvaalt en aanleggen weegbrug met aanhorigheden +
IIOA van klasse 1: beperkte verandering landbouwbedrijf gelegen Tissenhove 11 te Oudenaarde
- gunstig
Het college geeft gunstig advies betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag met SH: slopen
bestaande mestvaalt en sleufsilo, bouwen overdekte mestvaalt en aanleggen weegbrug met
aanhorigheden + IIOA van klasse 1: beperkte verandering landbouwbedrijf gelegen Tissenhove 11.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Reytstraat. Rooien van een boom.

De vergunning voor het rooien van een boom in de Reytstraat wordt verleend.
8.
Verlenen omgevingsvergunning. Mgr Lambrechtstraat 4. verbouwen woning +
functiewijziging bijgebouw.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het wijzigen
van de functie van het bijgebouw Monseigneur Lambrechtstraat 4.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Ruiterstraat. Bouwen vrijstaande woning.

Voor het bouwen van een vrijstaande woning in de Ruiterstraat wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.

10.

Verlenen omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 7. Verbouwen woning.

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Korenbloemlaan 7 wordt toegekend.
11.

Verlenen omgevingsvergunning. Hoge Weg. Bouwen van een woning

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning in de Hoge Weg.
12.

Verlenen omgevingsvergunning. Omloop. bouwen woning.

De omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in Omloop wordt toegekend.
13.

Verlenen omgevingsvergunning. St Hilariuslindestraat 9. Rooien bomen.

Voor het rooien van bomen in de Sint-Hilariuslindestraat 9 wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.
14.
Verlenen omgevingsvergunning. Ruiminge - Waterhoek. Het graven van een private
buffer- en integratiegracht met bijhorende constructies.
Het college kent een omgevingsvergunning toe voor het graven van een private buffer- en
integratiegracht met bijhorende constructies Ruiminge-Waterhoek.
15.

Verlenen omgevingsvergunning. Herlegem 62. Bouwen aanbouw, zwembad en terras

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het optrekken van een aanbouw en de aanleg van
een zwembad en terras Herlegem 62.
16.
Beroep. Bijkomend advies. Graaf van Landaststraat 108. Regularisatie stallingen en
verhardingen + regularisatie en wijzigen functie van werkplaats en opslag.
Het college handhaaft zijn advies van 7 mei 2018.
17.

Recht van voorkoop - Gentstraat 22

Het college beslist zijn voorkooprecht niet uit te oefenen.
18.

Hernummering Deinzestraat

Het college gaat akkoord met het voorstel tot hernummering van de Deinzestraat.
19.

Ondersteuning subsidieoproep pilootprojecten strategische visie BRV

Het college neemt kennis van de subsidieoproep voor het indienen van pilootprojecten.
20.

Muziekcheques - goedkeuring lijst

Het college gaat akkoord met de geactualiseerde lijst van bands en muzikanten waarvoor een
muziekcheque kan worden aangevraagd.
21.

Erfgoeddag 2019

Het college gaat akkoord met het programma voor Erfgoeddag 2019 en de financiële consequenties
ervan.
22.

Organisatie Cultuurraad: Onderstroom 2019

De organisatie door de stedelijke cultuurraad van het evenement Onderstroom 2019 en de gevraagde
ondersteuning door de stad worden goedgekeurd.
23.

Boekvoorstelling 'De Bourgondiërs' van en door Bart Van Loo

Het college stemt in met de organisatie van de boekvoorstelling 'De Bourgondiërs' van en door Bart
Van Loo op 24 april 2019 in De Woeker.
24.
Verkiezingsborden - verkiezingen op 26/05/2019 voor Europees Parlement, Vlaams
Parlement en voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Het college gaat akkoord met de bepaling van de locaties voor het plaatsen van verkiezingsborden
voor de verkiezingen van 26/05/2019.
25.

Educatieve rondleiding - Axelwalle

Het programma voor een educatieve rondleiding voor de schoolgaande jeugd in de schoolhoeve
Axelwalle n.a.v. de Fokveedag op 15 maart 2019 wordt goedgekeurd.
26.

Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
27.

Politiereglement op het verkeer nav koopzondag en actie kras & win

Het verkeersreglement n.a.v. Koopzondag op 17 maart 2019 en de actie kras & win wordt
goedgekeurd.
28.

Evenement op openbaar domein: bierloop en eetfestijn Franka Bogaert

Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement bierloop en eetfestijn door
gemeenteraadslid Franka Bogaert en het plaatsen van een tent aan de Finse Piste.
29.

Evenement op openbaar domein: Adriaen Brouwerrun

De organisatie van de Adriaen Brouwerrun in Mater door de Materrunners met start en aankomst aan
de KBO-school in Mater op 15 juni 2019 wordt goedgekeurd.
30.
Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016.
Goedkeuring gunning.
Het dossier met betrekking tot groot onderhoud van buurtwegen wordt voor het 2de dienstjaar gegund
aan de bvba Cocquyt bij wijze van herhalingsopdracht.
31.
Weg- en rioleringswerken in de Broekstraat( 1e fase Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr
W00752017. Goedkeuren van de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Voor de weg- en rioleringswerken in de Broekstraat wordt een verrekening goedgekeurd tegen
overeengekomen prijzen.
32.
Weg- en riowerken Pater Ruyffelaertstraat - bestek nr. W24052016. Goedkeuren van de
eindafrekening
De eindafrekening van de weg- en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat wordt goedgekeurd
voor het bedrag van 321.265,18 EUR.
33.
Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2017 - bestek nr. D00442017.
Goedkeuring definitieve oplevering.
Met betrekking tot het dossier "aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2017" werden de werken
één jaar na de voorlopige oplevering in goede staat bevonden zodanig dat de definitieve oplevering
wordt goedgekeurd en de waarborg volledig terugbetaald.
34.
Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2018 - bestek nr. W57782017.
goedkeuring voorlopige oplevering.

Het "aanbrengen van wegmarkeringen-dienstjaar 2018" is volledig en in goede orde uitgevoerd en de
werken worden voorlopig opgeleverd. De waarborg wordt voor de helft vrijgegeven.
35.
Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2018 - bestek nr. W5778. Goedkeuren
eindafrekening.
De eindafrekening voor het dossier "aanbrengen van wegmarkeringen-dienstjaar 2018" wordt
goedgekeurd voor een bedrag van 73.065,03 EUR (exclusief BTW).
36.

Leveren en plaatsen van ijspiste. December 2018 - Januari 2019. Goedkeuren oplevering.

De definitieve oplevering van het dossier leveren en plaatsen van een ijspiste tijdens de periode
december 2018-januari 2019 wordt goedgekeurd.
37.
Ruimen van baangrachten en waterlopen 3e categorie - dienstjaar 2019 - bestek nr.
W58692018. Goedkeuring gunning.
De opdracht "ruimen van baangrachten en waterlopen 3e categorie - dienstjaar 2019" wordt gegund
aan de nv Carpentier.
38.

Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Ronseweg. Dossiernr. 434330.

Verlenen van de machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Ronseweg.
39.
Fluvius : uitbreiden openbare verlichting t.h.v. visvijver, Sint-Vedastusstraat. Dossiernr.
324855-20258859.
Verlenen van de machtiging aan Fluvius voor het uitbreiden van de openbare verlichting t.h.v. de
visvijver in de Sint-Vedastusstraat.
40.
Fluvius : aanleg van ondergrondse leidingen in de Serpentstraat - Schoolstraat.
Dossiernr. 327571.
Verlenen van de machtiging aan Fluvius voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de
Serpentstraat - Schoolstraat.
41.
Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. W59202019.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het bestek met betrekking tot het leveren en plaatsen van aanmeerpalen ter hoogte van de fietsersbrug
aan de jachthaven, wordt goedgekeurd.
42.

Rioolaansluitingen en overwelven van grachten - bestek nr. W5942019.

Het dossier rioolaansluitingen en overwelven van grachten - Bestek nr. W5942019 wordt gegund aan
de firma Van Damme & Zoon.
43.

Inname openbaar domein in de Nederstraat nr. 30-32. IOD1046584-19

De inname van het openbaar domein in de Nederstraat nr. 30-32 voor het plaatsen van een stelling van
04 tot en met 11/03/2019 wordt goedgekeurd.
44.

Voormalig lijkenhuisje te Mater. Verkoop - princiepsbeslissing.

Het voorstel om in principe over te gaan tot de verkoop van het voormalig lijkenhuisje gelegen op het
dorpsplein van Mater wordt goedgekeurd.
45.

Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017 - aanvullende werken. Deelopdracht.

De deelopdracht voor de heraanleg van voetpaden in Ename in de Beaucarnestraat, Enameplein,
Lijnwaadmarkt, Zwijndries en Abdijsteeg wordt goedgekeurd.
46.

Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal - fase 1

Goedkeuring van de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de 1ste fase van de restauratie van het
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal volgens het aangenomen voorontwerp van het architectenbureau TV
Compagnie O-architecten en architectenbureau Sabine Okkerse.
47.

Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Bikerun dd.17.03.2019

Het college keurt het verkeersreglement n.a.v. de organisatie van de Bikerun op 17 maart 2019 goed.
48.
Buitengewone toelagen voor investeringen naar de sportclubs. Rhinos Rugby
Oudenaarde - grote investering 2018 - Afrekening
Aan een sportclub wordt een buitengewone toelage toegekend voor een grote investering: de bouw van
een clubhuis met vestiares en kantine.
49.

Buiten Beleef je Meer actie Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de organisatie door de stedelijke sportdienst van een actieve
familiezoektocht in de ruime omgeving van de recreatiezone Donk n.a.v. de actie 'Buiten Beleef Je
Meer' van Sport Vlaanderen en MNM.
50.

Autodelen - Gunning autodeelorganisatie

De opdracht 'aanbieden van een autodeelsysteem met eigen vloot voor een startperiode van 2 jaar'
wordt gegund aan Cambio.
51.

Schelde Eiland: verkeersvrije zone en bewonerskaarten parking Bergen Op Zoom.

Het dossier wordt uitgesteld.
52.

Autodelen - tweede draft autodeelactieplan

Het dossier wordt uitgesteld.
53.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
99.823,84 euro.
54.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage
van 806.449,06 euro, -427,94 euro, 152.468,96 euro, 1.002,27 euro, 28,20 euro, 500,00 euro,
44.374,27 euro, 31.434,43 euro, 21,85 euro, 76.275,26 euro, 15.341,29 euro, 313,92 euro en 14.198,09
euro.
55.

Interne controle van de centrale kas d.d. 21/02/2019

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op datum van 21 februari 2019.
56.

Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 21/02/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van
de centrale kas op datum van 21 februari 2019 met een saldo van 2.759,40 euro. Het te verantwoorden
verschil bedraagt 0,00 euro.
57.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

De verzamelstaat van vorderingen wordt goedgekeurd.
58.
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 - Toewijs.
Het onderhoud van 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 wordt toegewezen aan de firma
Gantner.
59.
Onderhoud software Overheidsopdrachten & Interne Controle bij 3P - dienstjaar 2019 –
Toewijs.
Het onderhoud van de software Overheidsopdrachten & Interne Controle bij 3P - dienstjaar 2019
wordt toegewezen aan de firma 3P.
60.
Huur software, onderhoudscontracten en de daarmee gepaard gaande technische
tussenkomsten t.b.v. de administratieve diensten bij de NV CEVI - dienstjaar 2019– Toewijs.
De toewijzing van de huur van software software, de onderhoudscontracten en de daarmee gepaard
gaande technische tussenkomsten t.b.v. de administratieve diensten bij de NV CEVI voor het
dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.
61.
Huur softwarepakket ICARUS Premium voor ondersteuning, opvolging en opmaak
functionerings- en evaluatiegesprekken, MijnHR Premium Web portaal voor medewerkers Stad
en OCMW en JobSolutions Premium bij A&S Solutions + dataconsistentie- dienstjaar 2019–
Toewijs
De huur van het softwarepakket ICARUS Premium voor ondersteuning, opvolging en opmaak
functionerings- en evaluatiegesprekken, MijnHR Premium Web portaal voor medewerkers Stad en
OCMW en JobSolutions Premium bij A&S Solutions + dataconsistentie voor het dienstjaar 2019
wordt goedgekeurd.
62.

Upgrade financiële software suite n.a.v. BBC2020

Het college stemt in met het upgradevoorstel van de firma Cipal Schaubroeck voor de financiële
software van de stad en het OCMW.
63.

Voorstelling nieuwe personeelsleden.

Het college gaat akkoord met het voorstel om de nieuwe personeelsleden van de stad aan het college
voor te stellen op maandag 4 maart 2019 om 16.30u.
64.

Erika Janssens vraag vroegtijdig stopzetten verlof AVP

Het college stemt er mee in dat een leerkracht van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans het aangevraagde verlof Afwezigheid voor Verminderde Prestaties (AVP) vervroegd stopzet.
65.

Leraarsuren ten laste van het schoolbestuur - 2019-2020.

Het voorstel om het project muziekinitiatie viool en piano voor kinderen van 6 en 7 jaar het komende
schooljaar verder te zetten wordt goedgekeurd.
66.

Overname van abonnement en standplaats op de wekelijkse markt.

Het college keurt de overname van een abonnement en standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt
goed.
67.

Wedstrijdreglement Kras en Win 2019.

Het college neemt kennis van het wedstrijdreglement voor de actie 'Kras & Win' van de vzw
Oudenaarde Winkelstad.
68.

Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

De lijst van vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst
wordt goedgekeurd.
69.

Aanstelling vrijwilligers voor- en naschoolse opvang

Het college gaat akkoord met de lijst van vrijwilligers die instaan voor de voor- en naschoolse
kinderopvang.
70.

Medewerking rospotactie Kom op tegen Kanker

Het voorstel om deel te nemen aan de 'rospotactie', het verzamelen op diverse locaties van rosse
centjes ten voordele van Kom op tegen Kanker, wordt goedgekeurd.
Verslag van de vergadering wordt goedgekeurd door het college op 11 maart 2019.

