STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 11 MAART 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
1.

Agenda gemeenteraad 25 maart 2019.

De agenda voor de gemeenteraad van maandag 25 maart 2019 wordt vastgesteld.
2.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 22 februari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Goedkeuring toegankelijkheidsregeling voor het Bos t'Ename.

De aanpassing van het toegankelijkheidsreglement van Bos t' Ename met het oog op het openstellen van
een speelzone, een bivakzone en een natuureducatieve zone wordt gunstig geadviseerd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
4.

Verlenen omgevingsvergunning. Bouwen woning. Maalderijstraat.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in de Maalderijstraat.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Weldenstraat 62. Opsplitsen van een woning/restaurant naar
een tweewoonst zonder bouwwerken.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de functiewijziging van het pand Weldenstraat 62
van woning/restaurant naar een tweewoonst zonder bouwwerken.
6.

Weigeren omgevingsvergunning. Serpentstraat - Kraneveld. Bouwen van een winkelcentrum.

Het bouwen van een winkelcentrum Serpentstraat-Kraneveld wordt geweigerd.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Oudstrijdersstraat 16. Slopen en herbouwen woning.

Voor het slopen en herbouwen van de woning Oudstrijdersstraat 16 wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.
8.

Weigeren omgevingsvergunning. Deinzestraat 160. verbouwen van een woning naar
kantoorgebouw

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Deinzestraat 160 naar een kantoorgebouw
wordt geweigerd.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Meersbloem Leupegem 11-13. Aanleggen van bijkomende
verharding

Voor het aanleggen van bijkomende verharding in Meersbloem Leupegem 11-13 wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Hazel 15. Bouwen vrijstaande eengezinswoning.
De omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning Hazel 15 wordt
toegestaan.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Ruttemburgstraat 28. Verbouwen van een woning.
Voor het verbouwen van de woning Ruttemburgstraat 28 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
12. Aktename Melding. Watermolenstraat 32. Plaatsen verhoogd terras

Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een verhoogd terras Watermolenstraat 32.
13. Machtiging. Nederstraat 61. Uitvoeren werken beschermd monument.
Het college neemt kennis van de toelating door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het uitvoeren
van werken aan het beschermd pand Nederstraat 61.
14. RvVB. Verzoekschrift tot vernietiging beslissing. Koppenberg.
Het college neemt kennis van het verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot
vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie met niet-inwilliging van het
beroep tegen de weigeringsbeslissing van het college om een woning op de Koppenberg te regulariseren.
BESTUUR CULTUUR
15. Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2019 - aanpassing lijst.
De geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker voor 2019 wordt
goedgekeurd.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
16. Huur zaal Armare
Op de vraag tot huren van zaal Armare in de Abdij Maagdendale voor het organiseren van danslessen
wordt niet ingegaan.
17. Archiefstuk ‘Maelderye van het comptoir van Eenaeme’
Het college geeft de toelating om tot 1.000,- euro te bieden voor het archieftstuk 'Maelderye van het
comptoir van Eenaeme' dat op een veiling te koop wordt aangeboden.
BURGERZAKEN BEVOLKING
18. Indeling stembureaus verkiezingen 26/05/2019
De voorgestelde indeling van de kiesbureaus voor de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt goedgekeurd.
EVENEMENTEN
19. Politiereglement op het verkeer nav all the way
Voor de organisatie van een oldtimertour met brommers op 11 mei 2019 wordt het politiereglement met
invoering van éénrichtingsverkeer op de Koppenberg en het vrijhouden van 2 parkeerplaatsen op de
Markt goedgekeurd.
20. Toewijs ambulante handel tijdens Ronde van Vlaanderen
Het toewijzen van standplaatsen voor ambulante handel ter gelegenheid van de aankomst van de Ronde
van Vlaanderen op 7 april 20219 in Oudenaarde wordt goedgekeurd.
21. Inrichten activiteiten door de horeca in de veiligheidszone van de RVV 2019
De organisatie van diverse activiteiten door de horeca in de veiligheidszone van de Ronde van
Vlaanderen 2019 in het stadscentrum wordt goedgekeurd.
22. Politiereglement op het verkeer nav barbecue judoclub
Het verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van een barbecue door Judoclub Oudenaarde
wordt goedgekeurd.
23. Politiereglement op het verkeer nav knipoogdag
Voor de organisatie van Knipoogdag op 5 mei 2019 op de parking op de binnenkoer van de Abdij
Maagdendale wordt een verkeersreglement goedgekeurd.
24. Politiereglement op het verkeer nav fiësta europa
Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van Fiësta Europa van 16 t.e.m. 19
mei 2019 op de Markt wordt goedgekeurd.
25. Evenement op openbaar domein nav rommelmarkt Nederename.

De rommelmarkt in Nederename, verplaatst van september naar juni, wordt deze keer in de Reytstraat
gepland wegens de voorziene werken in de Robert de Preesterstraat. Het college gaat akkoord met de
organisatie op voorwaarde dat als locatie voor de parking aan de kerk in Nederename wordt gekozen.
26. Evenement op openbaar domein nav verkeerspark KBO Nederename.
Het college gaat akkoord met het parkeervrij maken van de parking achter de kerk in Nederename op 28
mei 2019 t.g.v. de installatie van het verkeerspark van de politie voor de kinderen van KBO Nederename.
27. Evenement op openbaar domein nav rommelmarkt Bergstraat
Het college heeft geen bezwaar tegen de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in de Bergstraat,
Remparden, Trekweg en Aalststraat op 31/05/2019.
28. Evenement op openbaar domein nav RVV Business Academy en familiefietstocht
De organisatie door Peloton van Business Academy op 5 april 2019 en een familiefietstocht op 6 april
2019 ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen wordt goedgekeurd.
29. Ronde van Vlaanderen : vrouwen en elite
Het college gaat akkoord met de vragen van de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen voor
vrouwen en heren elite op zondag 7 april 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
30. Inname openbaar domein in de Einestraat 37 en Burgschelde. Dossier IOD1048468-19
Akkoord met inname openbaar domein in de Einestraat 37 en Burgscheldestraat voor het plaatsen van een
stelling en mobiele kraan voor dakwerken van 13 tot en met 27 maart 2019.
31. Inname openbaar domein in de Sint-Lucasstraat nr. 1. Dossier IOD1048913-19
Geen bezwaar tegen inname openbaar domein in de Sint-Lucasstraat nr. 1 voor het plaatsen van een
stelling, container, mobiele kraan en werfwagen voor dakwerken van 18 maart tot en met 05 april 2019.
32. Inname openbaar domein in de Baarstraat 58. Dossier IOD1049439 -19.
De inname van het openbaar domein in de Baarstraat 58 voor het plaatsen van een stelling voor
gevelwerken van 18 tot en met 22 maart 2019 wordt goedgekeurd.
33. Inname openbaar domein in de Pauwel Vander Scheldenstraat 18. Dossier IOD1049046-19.
Akkoord met inname van het openbaar domein in de Pauwel Vander Scheldenstraat 18 voor het plaatsen
van een stelling voor gevelwerken van 15 tot en met 22 maart 2019.
34. Inname openbaar domein Nederstraat 15. Dossier IOD1048576-19.
Geen bezwaar tegen de inname van het openbaar domein openbaar domein Nederstraat 15 voor het
plaatsen van een werfafsluiting, vrachtwagenkraan en werfwagens voor dakwerken van 12 tot en met 28
maart 2019.
35. Goedkeuring werftoezicht weg- en rioleringswerken Robert De Preesterstraat door Aquafin
NV.
Voor de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat wordt in het kader van de met NV
Aquafin afgesloten overeenkomst RioTotaal de aanstelling van een werftoezichter goedgekeurd.
36. Fluvius : aanleg van ondergrondse leidingen in Gevaertsdreef -Tacambaro. Dossiernr. 327567.
Machtiging wordt verleend aan Fluvius voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de Gevaertsdreef
en het Tacambaroplein.
37. Burgemeester Thienpontstadion : aanpassen sanitaire installatie - bestek nr. W59522019.
Goedkeuring gunning aan De Vriendt Yves.
Het aanpassen van de sanitaire installatie in het burgemeester Thienpontstadion wordt toegewezen aan de
firma Yves de Vriendt.
38. Pluviale overstromingskaart.
De door de Vlaamse Milieumaatschappij opgemaakte pluviale overstromingskaart wordt voor nazicht
voorgelegd aan het college. Het college vraagt de voorgestelde kaart na nazicht opnieuw te agenderen.

BESTUUR SPORT
39. Scenario's masterplan sport
Het college neemt kennis van de verschillende scenario's voor de opmaak van een masterplan sport,
voorgesteld door het diensthoofd van de dienst sport en de stadsarchitect.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
40. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
96.208,76 euro.
41. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
1.000,00 euro, 97.551,07 euro, 17,11 euro, 4.862,97 euro, 7,10 euro, 46,90 euro, 48.382,26 euro, 3.366,80
euro, 200.000,00 euro, 8.367,67 euro, 214.655,66 euro, 5,00 euro en 87.233,51 euro.
42. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 06/03/2019
Het college neemt kennis van controle van de contante gelden van de centrale kas op datum van
06/03/2019.
43. Interne controle van de centrale kas d.d. 06/03/2019
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op datum van 06/03/2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
44. Aankoop van boeken - dienstjaar 2019 - bestek nr L00072019. Goedkeuring gunning.
De gunning aan Boekhandel Beatrijs van de aankoop van boeken in het dienstjaar 2019 ten behoeve van
de stedelijke openbare bibliotheek (bestek nr. L00072019) wordt goedgekeurd.
INFORMATICA
45. Onderhoud software ten behoeve van de administratieve diensten bij CIPALSCHAUBROECK – dienstjaar 2019 - Toewijs.
Het onderhoud van software ten behoeve van de administratieve diensten voor het dienstjaar 2019 wordt
toegewezen aan CIPAL-SCHAUBROECK.
46. Onderhoud software Verifieer het digitaal ondertekenen van bouwaanvragen op Ruimtelijke
Ordening, eGovFlow voor bevolkingsattesten en geboorte- en huwelijksakten burgerlijke stand
+ koppeling Centraal Strafregister bij VANDEN BROELE - dienstjaar 2019 - 2020 - 2021 Goedkeuring raming en wijze van gunnen.
De raming en de wijze van gunnen voor het dossier 'onderhoud van de software Verifieer (het digitaal
ondertekenen van bouwaanvragen op Ruimtelijke Ordening, eGovFlow voor bevolkingsattesten en
geboorte- en huwelijksakten burgerlijke stand + koppeling Centraal Strafregister bij VANDEN BROELE'
- dienstjaren 2019-2020-2021 worden goedgekeurd.
BESTUUR PERSONEEL
47. Vervanging onthaalmedewerker/telefonist.
De tijdelijke vervanging van een onthaalmedewerker/telefonist, afwezig wegens ziekte, wordt
goedgekeurd.
48. Pensioen arbeider sportdienst m.i.v. 01.11.2019.
Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een arbeider van de stedelijke sportdienst.
49. Ontslag gegeven door cultuurfunctionaris m.i.v. 01.04.2019.
Het college neemt kennis van het ontslag van de cultuurfunctionaris met ingang van 1 april 2019.
KMO - HANDEL
50. Toekennen eerste schijf subsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad.

Het college keurt de uitbetaling goed van de eerste schijf 2019 van de subsidie aan de vzw Oudenaarde
Winkelstad.
51. Paasactie op de wekelijkse markt
Het college gaat akkoord met de voorgestelde paasactie tijdens de wekelijkse donderdagmarkt.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
52. Geboortebos 2019.
Het college gaat ermee akkoord dat in het geboortebos bomen aangeplant worden voor de kinderen die in
2018 werden geboren. Hun adressen worden via de dienst burgerzaken aan het Huis van het Kind
bezorgd.
53. Werken kinderopvang Broekstraat 46.
Het college beslist dat de veiligheidstegels voor het kinderopvangcentrum van de Dienst Onthaalouders in
de Broekstraat 46 worden aangekocht op kosten van de stad en geplaatst worden door stadspersoneel.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van .1 april 2019.

