STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 04 MAART 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
1.

Goedkeuring subsidieaanvragen voor het installeren van een zonneboiler bij een particuliere
woning

Het college keurt de subsidieaanvragen voor het installeren van een zonneboiler bij een particuliere
woning goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
2.

Goedkeuring aanstellen raadsman - procedure nietigverklaring RvSt gemeenteraadsbeslissing
oktober 2018 - verordening detailhandel

Er wordt een raadsman voor de stad aangesteld in de procedure tot nietigverklaring bij de Raad van State
van de gemeenteraadsbeslissing van oktober 2018 met vaststelling van de stedelijke verordening
detailhandel.
3.

Verlenen omgevingsvergunning. Karel Martelstraat. Verkavelen grond in 2 loten.

Voor de verkaveling van grond in de Karel Martelstraat in 2 loten wordt een omgevingsvergunning
toegekend.
4.

Weigeren omgevingsvergunning. Nestor de Tièrestraat. Oprichten van een rijwoning boven
een doorrit met achteraan garage.

De omgevingsvergunning voor het oprichten van een rijwoning boven een doorrit met garage achteraan in
de Nestor De Tièrestraat wordt door het college geweigerd.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Kerkgate 4. Bouwen van een woning

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Kerkgate 4 wordt goedgekeurd.
6.

Verlenen omgevingsvergunning. Beverestraat 96. Verbouwen woning.

Voor het verbouwen van de woning Beverestraat 96 wordt een omgevingsvergunning toegekend.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Markt 54 - 55. Verbouwen en renoveren van 2 panden en
optrekken meergezinswoning.

Voor het verbouwen en renoveren van de panden Markt 54 en 55 en de bouw van een meergezinswoning
levert het college een omgevingsvergunning af.
8.

RvVB. Mattenbosstraat. Verwerping vordering tot vernietiging.

Het college neemt kennis van de verwerping door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een
vordering tot nietigverklaring van een beslissing van de Bestendige Deputatie met niet-inwilliging van het
beroep tegen een beslissing van het college voor de locatie Mattenbosstraat.
9.

RvVB. Verzoekschrift tot vernietiging. Scheldekant - Lotharingenstraat.

Het college neemt kennis van een bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingediend verzoekschrift tot
nietigverklaring van een beslissing van de Bestendige Deputatie voor de locatie ScheldekantLotharingenstraat.

BESTUUR CULTUUR
10. Organisatie Showcase op 26/04/19
Het college stemt in met de selectie van bands, de samenstelling van de jury, de te winnen prijzen en het
wedstrijdreglement voor Showcase op 26 april 2019.
EVENEMENTEN
11. Politiereglement op het verkeer nav de Ronde van Vlaanderen 2019
Het verkeersreglement n.a.v. de Ronde van Vlaanderen 2019 wordt goedgekeurd.
12. Politiereglement op het verkeer nav Pamele Classic
Het verkeersreglement n.a.v. van de organisatie van de Pamele Classic wordt goedgekeurd.
13. Evenement op openbaar domein nav benefiet Rhinos rugby Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de organisatie van een eetfestijn t.v.v. Rhinos Rugby Oudenaarde op 17
maart 2019 en vraagt de buurtbewoners tijdig op de hoogte te brengen van het evenement.
14. Evenement op openbaar domein nav Tuinwijkfeest
De organisatie van het jaarlijkse Tuinwijkfeest, een wijkgebeuren met aperitief, drank en frietjesbak,
kinderanimatie en gezellig samenzijn wordt goedgekeurd.
15. Evenement op openbaar domein nav Kiwanis Family Day
Het college stemt in met de organisatie door Kiwanis Adriaen Brouwer Oudenaarde van een familie-event
voor het goede doel op 1 september 2019 met eet -en drankstanden op een weide aan de Donkvijver.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
16. Stedelijke Sporthal Rodelos: herstellen valput turnzaal. Goedkeuring gunning
De gunning aan de firma Eurogym van het herstellen van de valput in de turnzaal van de stedelijke
sporthal wordt goedgekeurd.
17. Renovatie dak technische dienst Paalstraat. Goedkeuring gunning aan Verbodak t.b.v.
56.335,18 EUR incl. 21% btw
De renovatie van het dak van de technische dienst in de Paalstraat wordt gegund aan de firma Verbodak
voor een bedrag van 56.335,18 euro, BTW inclusief.
18. Groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017 - bestek nr. W23512016.Goedkeuring
voorlopige oplevering.
Met betrekking tot de opdracht "groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017" zijn de werken
volledig en in goede orde uitgevoerd. Ze worden voorlopig opgeleverd.
19. Groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren
eindafrekening.
De opdracht "groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017" is volledig uitgevoerd. Het totaal
bedrag der werken - 267.029,08 EUR excl. btw - wordt goedgekeurd.
20. Rioolaansluitingen, overwelven van grachten en plaatsen van IBA's. Dienstjaar 2019.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het bestek rioolaansluitingen, overwelven van grachten en
plaatsen van IBA's - dienstjaar 2019 - worden goedgekeurd.
21. Inname openbaar domein in de Beverestraat nr. 10. Dossier IOD1047313
Het college stemt in met de inname van het openbaar domein in de Beverestraat nr. 10 voor het plaatsen
van een stelling en werfwagens tijdens verbouwingswerken aan het pand.

22. Omgevingswerken Muziekacademie - bestek nr. W22962015. Goedkeuren van de aangepaste
eindafrekening.
De aangepaste eindafrekening tbv 299.474,78 EUR excl btw. voor de opdracht omgevingswerken
muziekacademie wordt goedgekeurd.
23. Slopen lijkenhuisje Dijkstraat
Het college keurt het voorstel tot slopen van het lijkenhuisje in de Dijkstraat goed.
24. Watering van Melden - uitnodiging algemene vergadering.
Het schepencollege wordt ter kennis gebracht dat de algemene vergadering van de "Watering van
Melden" plaatsvindt op donderdag 28 maart 2019 om 13.30 uur in het Administatief Centrum
Maagdendale.
BESTUUR SPORT
25. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. KSVO Jeugd vzw - 1ste
schijf 2019 - kleine investering
De buitengewone betoelaging voor een kleine investering van de sportclub KSVO Jeugd vzw (1ste schijf
2019) wordt goedgekeurd.
26. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd GR Café President
dd.14.04.2019
Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd GP Café President op
14.04.2019 wordt goedgekeurd.
27. Leveren van meststoffen voor voetbalvelden sportcentrum A, B, D, E, F en G en voetbalvelden
deelgemeenten (15)
De levering van meststoffen voor de voetbalvelden van het sportcentrum en de deelgemeenten wordt
toegewezen aan de firma B.S.C.
28. Toelating tot invoeren Runnin' City in Oudenaarde.
Het college stemt in met de introductie van de applicatie Runnin' City, die inwoners van Oudenaarde en
toeristen al lopend langs bezienswaardigheden in de stad leidt.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
29. Omgevingswerken stedelijke sporthal - signalisatie
Het door de mobiliteitsdienst voorgestelde signalisatieplan n.a.v. de heraanleg van de parking aan de
stedelijke sporthal en de daarmee gepaard gaande veranderde verkeerssituatie wordt goedgekeurd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
30. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 2/2019. Vaststelling.
Het college stelt de interne kredietaanpassing nr. 2/2019 op het budget 2019 vast.
31. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
148.397,70 euro.
32. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
795,74 euro, -5,20 euro, 15.000,00 euro, 143.809,41 euro, 3,39 euro, 60.000,00 euro, 1.290,00 euro,
271,10 euro, 237.696,26 euro, 212,00 euro, 77,93 euro, -101,73 euro, 14.218,89 euro, 144.046,61 euro,
30,09 euro en 1.800,48 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
33. Levering van dranken - dienstjaar 2019. Goedkeuring gunning aan Brouwerij Clarysse & C°
en Oxfam Wereldwinkel.
De gunning van het dossier levering van dranken - dienstjaar 2019 aan Brouwerij Clarysse & C° en
Oxfam Wereldwinkel wordt goedgekeurd.
34. Aankoop van perkplanten - dienstjaar 2019 - goedkeuring gunning
Het college keurt de gunning van de levering van perkplanten dienstjaar 2019 aan tuinbouwbedrijf
Herteleer goed.
INFORMATICA
35. Expert-senior - outsourcing systeembijstand t.b.v administratieve diensten - dienstjaar 2019 –
Toewijs.
De opdracht 'Expert-senior - outsourcing systeembijstand t.b.v administratieve diensten' voor het
dienstjaar 2019 wordt toegewezen aan de nv CEVI.
36. Uitbreiding systeembijstand met extra opdracht Scope : Data reorganisatie – Integratie StadOCMW - dienstjaar 2019 – Toewijs.
De opdracht 'Uitbreiding systeembijstand met extra opdracht Scope : Data reorganisatie – Integratie StadOCMW' voor het dienstjaar 2019 wordt toegewezen aan de nv CEVI.
37. Verlengen dossier huur kopieertoestellen voor diverse diensten met 1 maand tot en met 31
maart 2019.
Het college keurt de verlenging van de huur van kopieertoestellen voor diverse diensten met 1 maand tot
en met 31 maart 2019 goed.
38. Informatica. Aansluiting bibliotheeksoftware op het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) Dienstjaar 2019 - Toewijs.
De aansluiting van de bibliotheeksoftware op het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) voor het
dienstjaar 2019 wordt toegewezen aan Cultuurconnect.
BESTUUR PERSONEEL
39. Verlenging aanstelling De Keyser Alain.
Een arbeider/schilder wordt met ingang van 3 maart 2019 na een positieve proefperiode aangesteld als
arbeider niveau D1-D3 in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
40. Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week, van Mevr. Janssens Erika met
ingang van 01 april 2019.
Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week van een leerkracht wordt goedgekeurd met
ingang van 01 april 2019.
KMO - HANDEL
41. Inkrimpen van een standplaats per abonnement op de wekelijkse markt.
Op vraag van een marktkramer op de donderdagmarkt wordt de standplaats met onmiddellijke ingang 3
meter ingekrompen. Het standgeld wordt verminderd met de kostprijs van 3 meter.
42. Opschorten van het abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte.
Het abonnement van een marktkramer op de wekelijkse donderdagmarkt wordt tijdelijk opgeschort
wegens ziekte van de marktkramer.
JEUGD
43. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Het college bekrachtig de lijst met vrijwilligers die activiteiten van de jeugddienst begeleiden.

44. Buitenspeeldag-nieuwe locatie
Het college gaat ermee akkoord de locatie voor de BuitenSpeelDag op 24/04/2019 te verplaatsen naar de
sportsite aangezien de markt op dat ogenblik is ingenomen door de paaskermis.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
45. Aanstelling vrijwilligers kinderopvang vakantieperiodes 2019
De aanstelling van vrijwilligers voor de kinderopvang tijdens de vakantieperiodes in 2019 wordt
goedgekeurd.
46. Aanstelling vrijwilligers voor- en naschoolse opvang
De aanstelling van vrijwilligers voor de voor- en naschoolse kinderopvang wordt goedgekeurd.
47. Leerpunt vraagt afgevaardigde van de stad
Op de vraag van Leerpunt om een vertegenwoordiger van de stad af te vaardigen in het bestuur van het
centrum voor basiseducatie, wordt positief geantwoord. 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 25 maart 2019.

