STAD OUDENAARDE
LIJST BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 18 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.

Brief KSA Eine n.a.v. GAS-bemiddeling na gebeurtenissen Ouwezakkenfuif september 2018.
Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de brief van KSA Eine met dank voor de GAS-bemiddeling n.a.v. de
geluidsoverlast bij de organisatie van de Ouwezakkenfuif in 2018.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Online participatieplatform - gunning

De opstart en ontwikkeling van een online participatieplatform wordt gegund aan het bedrijf CitizenLab
tegen 28.914,87 euro inclusief BTW voor een periode van 3 jaar.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Omgevingsvergunning voor IIOA met SH voor het exploiteren van een supermarkt en de
functiewijziging van wonen naar detailhandel gelegen Nederenamestraat 122-Robert De
Preesterstraat 54 te Oudenaarde - deels vergund, deels geweigerd

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het exploiteren van een supermarkt en de functiewijziging
van wonen naar detailhandel gelegen Nederenamestraat 122-Robert De Preesterstraat 54 te Oudenaarde
wordt deels vergund, deels geweigerd.
4.

Deelname aan Earth Hour op 30 maart 2019.

Het college gaat akkoord met deelname aan Earth Hour op 30 maart 2019 door het doven van de
klemtoonverlichting in het stadscentrum.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
5.

Princiepsbeslissing toetreding Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid georganiseerd
door SOLVA

Het college beslist in principe toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonbeleid,
georganiseerd door de intercommunale SOLVA.
6.

Weigeren omgevingsvergunning. Spendelos 16. Snoeien of vellen van een boom.

Het dossier wordt uitgesteld.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Deinzestraat. Bouwen van 2 ééngezinswoningen van het type
halfopen bebouwing.

De omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in de Deinzestraat wordt
toegestaan.
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Vaddenhoek. Bouwen eengezinswoning type halfopen
bebouwing.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een eengezinswoning in de
Vaddenhoek.

9.

Verlenen omgevingsvergunning. Oudstrijdersstraat 66. Verbouwen woning en gevelrenovatie.

Het college geeft toelating voor het verbouwen en renoveren van de gevel van de woning
Oudstrijdersstraat 66.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Ronseweg 114. Uitbreiden van een kantoor.
Voor het uitbreiden van het kantoor Ronseweg 114 wordt een omgevingsvergunning verleend.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Pr.Leopoldstraat 55. regulariseren verbouwing
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de verbouwing van de woning
Prins Leopoldstraat 55.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Dijkstraat. Verkavelen van grond.
Het dossier wordt uitgesteld.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Mullemstraat 24. Renoveren van een woning.
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het renoveren van de woning Mullemstraat 44 wordt
goedgekeurd.
14. Vernieuwd samenwerkingsprotocol inzake woningkwaliteit tussen gemeenten en politie van en
binnen de politiezone Vlaamse Ardennen.
Het college gaat akkoord met de ondertekening van het samenwerkingsprotocol stadsbestuur-politie
Vlaamse Ardennen om problemen op vlak van woningkwaliteit in een vroeg stadium op te sporen en aan
te pakken.
15. Besluit Deputatie. Diependale 72. Bouwen 5 garages en appartement. Weigering.
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie met weigering van de
stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 5 garages en een appartement Diependale 72.
16. Verzoekschrift tot nietigverklaring NV Meubelweelde 2000
Het college neemt kennis van het verzoekschrift van de nv Meubelweelde 2000 bij de Raad van State tot
vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 1 oktober 2018 met vaststelling van de
stedenbouwkundige verordening kleinhandel.
17. Kennisgeving aanvang uitvoering stedenbouwkundige en milieuvergunning tot het opvullen
van een put met niet-verontreinigde bodem gelegen te Oudenaarde, Lotharingenstraat.
Het college neemt kennis van de aanvang van uitvoering van de stedenbouwkundige en milieuvergunning
voor het opvullen van een put met niet-verontreinigde bodem in de Lotharingenstraat.
BESTUUR CULTUUR
18. Aanvraag feestcheque: Corpuscomité.
De aanvraag van een feestcheque door het Corpuscomité voor de organisatie van de jaarlijkse
Corpusfeesten op 28 juni 2019 wordt goedgekeurd.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
19. Archiefstuk 16de eeuwse pennningkohier
Het college stemt in met een bod tot 620,- euro voor een 16de-eeuws penningkohier uit Oudenaarde dat
op een online-veiling te koop wordt aangeboden.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
20. Aanstellen socio-culturele vrijwilligers bibliotheek 2019
Het college keurt de lijst met vrijwillige medewerkers goed die bijspringen bij diverse organisaties van de
stedelijke openbare bibliotheek in 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
21. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkraden van Ename en
Mullem.
EVENEMENTEN
22. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Ter Eecken
Naar aanleiding van de rommelmarkt in Ter Eecken op 20 april 2019 wordt het verkeersreglement voor
de Zegestraat - Ter Eecken - St-Lucasstraat - Gelukstede en Bevrijdingsstraat goedgekeurd.
23. Politiereglement op het verkeer nav paasmaandagrommelmarkt
Voor de Paasmaandagrommelmarkt op 22 april 2019 in de Simon De Paepestraat en Gaspar
Heuvickstraat wordt een tijdelijk politiereglement op het verkeer goedgekeurd.
24. Inrichten van tijdelijke randevenementen i.k.v. Ronde van Vlaanderen 2019
De lijst met tijdelijke randevenementen die in het kader van de Ronde van Vlaanderen 2019 worden
georganiseerd, wordt goedgekeurd.
25. Evaluatie kerstmarkt 2018 en voorstel 2019
Het college neemt kennis van de evaluatie van de kerstmarkt 2018 en stemt in met het voorstel voor de
organisatie van de editie 2019.
26. Evenement op openbaar domein: kermis Hyppo
Het college heeft geen bezwaar tegen de organisatie van het paaskermisprogramma van café Hyppo in de
Sint-Walburgastraat op voorwaarde dat het reglement voor tijdelijke inrichtingen gerespecteerd wordt en
een waarborg van 500,- euro voor inname van het openbaar domein wordt betaald.
27. Evenement op openbaar domein nav buurtfeest Ravensdal
Het buurtfeest Ravensdal op zaterdag 31 augustus 2019 mag worden georganiseerd op voorwaarde dat het
reglement tijdelijke inrichtingen nageleefd wordt.
28. Evenement op openbaar domein: summerbar
Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement Summerbar op 5 juli 2019 op de Markt.
29. Evenement op openbaar domein nav We Ride Flanders 2019 (RVV Cyclo)
Het college geeft zijn fiat voor de organisatie door Peloton van de Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen op zaterdag 6 april 2019.
30. Evenement op openbaar domein: 3 of Live
Het evenement 3 of Live, een driedaags muziek-en familie-evenement op het evenementenplein op de
Markt, mag van 16 t.e.m. 18 augustus 2019 worden georganiseerd. Het stadsbestuur verleent daarbij
logistieke steun.
31. Evenement op openbaar domein: opening nieuw KSA lokaal Mater
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe lokaal van KSA Mater in de Driesleutelstraat op
paasmaandag 22 april 2019 gaat het college akkoord met het parkeer- en verkeersvrij maken van de straat.
32. Evenement op openbaar domein nav Strapdag KBO Sint-Jozef
Het college keurt het verkeer- en parkeervrij maken van de Vlaanderenstraat op 20 september 2019 goed

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
33. Heraanleg Markt - bestek nr. W22782014bis - goedkeuring van de 1e verrekening - werken
aan overeengekomen prijzen.
De verrekening voor de aanpassing van de groenaanleg in de Hoogstraat, werken die kaderden in de
heraanleg van de Markt, wordt goedgekeurd.
34. Inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat nr. 28. Dossier IOD1050709-19
Akkoord met inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat 28 voor het plaatsen van een stelling voor
dakwerken van 26/03 tot en met 09/04/2019.
35. Heraanleg Molenkouter - Klokkeveld en Magnoliadreef - Riedekens.
De timing van de opstart van de dossiers heraanleg Molenkouter - Klokkeveld en Magnoliadreef Riedekens wordt door het college goedgekeurd.
36. Woning Vijverweide 19. Toestemming stad met verkoop.
Akkoord met de verkoop van de woning gelegen in de Vijverweide.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
37. Pop up tuin.
Het college geeft de toelating om een deel van het Droesbekeplein gedurende de maand september om te
vormen tot een pop-up-tuin. De tuin wordt ingericht door professionele tuinaanleggers en zal de
mogelijkheid bieden kleinschalige activiteiten te organiseren door het plaatselijk verenigingsleven.
BESTUUR SPORT
38. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ronde Van
Vlaanderen voor Beloften dd.13.04.2019.
Goedkeuring van het verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen
voor Beloften op 13.04.2019.
39. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen
Beloften dd.13.04.2019. Leurhandel
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ronde van
Vlaanderen voor Beloften op 13.04.2019 (leurhandel).
40. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden Dwars door
Vlaanderen Elite en Vrouwen dd.03.04.2019
Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden Dwars door Vlaanderen
voor Elite heren en dames op 03.04.2019 wordt goedgekeurd.
41. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd E3 Binck Bank Prijs
dd. 29.03.2019
Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Binck
Bank Prijs op 29.03.2019 wordt goedgekeurd.
42. Politiereglement vrijhouden parkeerplaatsen Sporthal naar aanleiding van het Recrean
Skippers Clubgala dd. 18.05.2019
Het dossier wordt uitgesteld.
43. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de lessen Ruggym.
Aan de lijst met monitoren en vrijwilligers die mee instaan voor de begeleiding van de lessen ruggym
wordt met goedkeuring van het college een vrijwilliger toegevoegd.
44. Ambtenarensportnamiddag voor stads- en OCMW-personeel
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de ambtenarensportnamiddag voor stadsen OCMW-personeel op vrijdag 14 juni 2019.

45. Vraag toelating tot organisatie vinkenwedstrijden door K.M. De Boomgaardvinken
Nederename
Het college heeft geen bezwaar tegen de goedkeuring van de door K.M. De Boomgaardvinken
Nederename aangevraagde data voor organisatie van vinkenwedstrijden op diverse locaties in de stad.
46. Vraag tot het inrichten van vinkenwedstrijden door K.M. De Vriendschapsvink Bevere
Het college gaat akkoord met de voorgestelde data voor de organisatie van vinkenwedstrijden door K.M.
De Vriendschapsvink Bevere in de Doornikse Heerweg.
47. Leveren en plaatsen van geluidspanelen langs het kunstgrasveld te Oudenaarde;
Het college gaat niet in op de vraag van een particulier om geluidswerende schermen te plaatsen tussen
het kunstgrasveld in het sportcentrum en een aanpalende woning.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
48. Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in de
Ruttemburgstraat
Akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Ruttemburgstraat
18.
49. Autodelen - tweede draft autodeelactieplan.
Het dossier wordt uitgesteld.
50. Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in de
Ruttemburgstraat
Akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Ruttemburgstraat
11.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
51. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aanslagjaar 2018 - kohierartikel 538000063 - niet ontvankelijk.
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000063 is niet ontvankelijk.
52. Bezwaar tegen de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, aj. 2018 - kohierartikel 248000066 - niet ontvankelijk.
Het bezwaar tegen de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, aj. 2018 - kohierartikel 248000066 is niet ontvankelijk.
53. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000048 - ongunstig.
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000048 wordt ongunstig beoordeeld.
54. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000061 - niet ontvankelijk.
het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000061 is niet ontvankelijk.
55. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikels 538000031 & 538000032 - ongunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikels 538000031 & 538000032 wordt ongunstig beoordeeld.

56. 4de Kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aj. 2018 ten bedrage
van 12.625,37 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 4de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 12.625,37 euro en verklaart het uitvoerbaar.
57. 5de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018 ten bedrage van
4.711,50 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 5de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 4.711,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.
58. 6de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018 ten bedrage van
22.787,12 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 6de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 22.787,12 euro en verklaart het uitvoerbaar.
59. Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018. Proces-verbaal van vaststelling van
overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven ambtshalve vaststelling
Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018. het proces-verbaal van vaststelling van overtreding
van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven - ambtshalve vaststelling
wordt goedgekeurd.
60. Oninbare posten Diftar
De lijst met oninbare posten Diftar wordt goedgekeurd.
61. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen en aanrekeningen
ten bedrage van 73.134,28 euro.
62. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
56,97 euro, 236,57 euro, 56.167,97 euro, 7.843,67 euro, 9.878,36 euro, 1.981,85 euro, 103.891,64 euro,
37.768,03 euro, 26.507,31 euro, 37,80 euro, 42,50 euro, -247,76 euro, 96,00 euro en 1.648,74 euro.
63. Kastoestand d.d. 28/02/2019.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van
28 februari 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
64. Leveren en plaatsen + verplaatsen van speeltoestellen. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en
de gunningswijze.
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met vaststellen van de lastvoorwaarden en de wijze van
gunnen voor de aankoop en het verplaatsen van diverse speeltoestellen.
INFORMATICA
65. Onderhoud software Verifieer het digitaal ondertekenen van bouwaanvragen op Ruimtelijke
Ordening, eGovFlow voor bevolkingsattesten, geboorte- en huwelijksakten burgerlijke stand +
koppeling Centraal Strafregister bij VANDEN BROELE - dienstjaar 2019 - Toewijs
Het onderhoud van de software Verifieer (het digitaal ondertekenen van bouwaanvragen op Ruimtelijke
Ordening, eGovFlow voor bevolkingsattesten, geboorte- en huwelijksakten burgerlijke stand + koppeling
Centraal Strafregister) wordt voor het dienstjaar 2019 toegewezen aan Uitgeverij Vanden Broele.
BESTUUR PERSONEEL
66. Vervanging ziek personeelslid.
Een ziek personeelslid wordt tijdelijk vervangen.

67. Jobstudenten. Aanpassing puntensysteem.
Het vast bureau gaat akkoord met de aanpassing van het puntensysteem dat wordt gehanteerd bij de
aanstelling van jobstudenten. In het kader van de integratie van OCMW en stadsbestuur wordt voortaan
voor beide entiteiten hetzelfde puntensysteem gehanteerd.
68. Wim². Verslag personeelsfeest dd. 08/02/2019.
Het college neemt kennis van het verslag van het personeelsfeest dat op 8 februari 2019 door Wim² werd
georganiseerd voor het stads- en OCMW-personeel.
KMO - HANDEL
69. Stopzetten vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder.
De stopzetting van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder wordt goedgekeurd.
70. Principieel akkoord voor het bijkomend toekennen van subsidie voor het handelspand gelegen
te Oudenaarde, Nederstraat 65.
Het college gaat principieel akkoord voor het bijkomend toekennen van subsidie voor renovatie van het
handelspand gelegen Nederstraat 65.
71. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder.
Het college levert een vergunning af voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder.
72. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor gevelrenovatie voor de panden
gelegen te Oudenaarde, Nederstraat 25 en 27.
Het college gaat principieel akkoord voor het toekennen van een subsidie voor gevelrenovatie van de
handels panden Nederstraat 25 en 27.
73. Wijzigen assortiment en inkrimpen standplaats wekelijkse markt.
Het college heeft geen bezwaar tegen de vraag van een marktkramer om zijn assortiment te wijzigen en
zijn standplaats in te krimpen.
74. Pop-up zomerbar Absolut Beach.
Het dossier wordt uitgesteld.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 1 april 2019.

