STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN DINSDAG 23 APRIL 2019 OM 08.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 2 april 2019.
Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de besluiten, genomen in de raad van bestuur van SOLVA op 2 april 2019.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Participatietraject meerjarenplan

Het dossier wordt uitgesteld.
TOERISME
3.

Jubileums maand mei 2019

Het college neemt kennis van de data van de viering van diverse huwelijksjubilea in de loop van de
maand mei 2019.
ONTVANGSTEN
4.

Infosessie bedrijvigheid Oudenaarde

Het college stemt in met de organisatie van een infosessie 'Bedrijvigheid Oudenaarde' op 12 juni 2019
georganiseerd door SOLVA in de volkszaal van het stadhuis.
5.

Ontvangst Kras & Win 2019

Het college gaat akkoord met de ontvangst met receptie van de winnaars van de Kras & Win-actie van de
vzw Oudenaarde Winkelstad op 25 april 2019 in de volkszaal van het stadhuis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het exploiteren van een tandartspraktijk met 2 amalgaamafscheiders gelegen Dijkstraat
31 te Oudenaarde.

Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een tandartspraktijk met 2
amalgaamafscheiders Dijkstraat 31.
7.

Voorstel indienen 2 projecten binnen de oproep lokale energieprojecten 2019

Het voorstel tot het indienen van 2 projecten (aankoop 3 elektrische wagens) binnen de oproep 'lokale
energieprojecten 2019' van het Vlaams Energieagentschap wordt goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Mijttestraat 13. Bouwen woning met tuinberging

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning met tuinberging
Mijttestraat 13.
9.

Niet rechtsgeldige aktename. Reytstraat 233. Uitbreiden eengezinswoning.

De aanvraag voor het uitbreiden van de eengezinswoning Reytstraat 233 wordt niet rechtsgeldig
verklaard.

10. Weigeren Omgevingsvergunning. Bronstraat 19. Bouwen van een carport
De aanvraag voor het bouwen van een carport Bronstraat 19 wordt geweigerd.
11. Aktename Melding. Puithoekstraat 4A. Plaatsen van een terrasoverkapping
Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een terrasoverkapping Puithoekstraat 4A.
12. Geen aktename Melding. Nederenamestraat 160. Bouwen van een tuinhuis
Het college neemt geen akte van de melding van het plaatsen van een tuinhuis Nederenamestraat 160.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Doornikstraat 9b. Bouwen meergezinswoning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een meergezinswoning Doornikstraat
9b.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Wortegemstraat 30 - 34. Bouwen van twee
meergezinswoningen en bureelgebouw.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van twee meergezinswoningen en een
bureelgebouw Wortegemstraat 30-34.
15. Verlenen omgevingsvergunning. Berchemweg 218. Bouwen van een tuinkantoor.
Voor het bouwen van een tuinkantoor Berchemweg 218 levert het college een omgevingsvergunning af.
16. Beroep. Paalstraat. Oprichten gebouw voor opslag diepvriesproducten.
Het college handhaaft het standpunt dat op 19 februari 2019 werd ingenomen.
17. Machtiging Onroerend Erfgoed. Park Liedts. Plaatsen nieuwe afscheiding.
Het college neemt kennis van de machtiging die door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd verleend
voor het plaatsen van een nieuwe afscheiding in het beschermde Liedtspark.
BESTUUR CULTUUR
18. Show Case Oudenaardse bands 26/04/19 - regeling en prijzen drankverkoop.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde regeling voor de drankverkoop via overeenkomst met
Jeugdhuis Canavia en met de voorgestelde prijzen voor de dranken t.g.v. de organisatie van Show Case
voor Oudenaardse bands op 26 april 2019.
19. Projecttoelagen socio-culturele projecten 2019-01
-aanvragen indienronde : april.
Het college keurt de beoordeling van de aanvragen voor projectsubsidies van de 1ste evaluatieronde goed,
zoals geadviseerd door de cultuurraad en bijgetreden door de dienst Cultuur. De beoordeling van het
project 100 jaar voetbalclub KSVO wordt uitgesteld voor verder onderzoek.
BURGERZAKEN BEVOLKING
20. Verkiezingen 26/05/2019 - vergoeding vredegerecht
Het college gaat akkoord met de toekenning van de voorgestelde vergoeding voor de prestaties geleverd
door het vredegerecht en de overname van de kosten voor gebruik van het informaticaprogramma VOTE.
21. Verkiezingen 26/05/2019 - vergoeding vrederechter
Akkoord met de toekenning van de voorgestelde vergoeding voor de prestaties, geleverd door de
vrederechter.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
22. Concessies - bijzettingen - hernieuwingen - behoud gewone grond
Het college keurt de aanvragen voor grafconcessies, hernieuwing van grafconcessies zonder bijzetting en
de hernieuwing van concessies met bijzetting goed.

BURGERZAKEN LANDBOUW
23. Evenement op openbaar domein: Paardenkijkdag
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de Paardenkijkdag op 14 en 15 september
2019 op De Ham en de daarmee gepaard gaande logistieke en financiële steun. Voor het evenement wordt
eveneens een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
24. Erkende orthodoxe gemeenschap zoekt kerk
Het dossier wordt uitgesteld voor verder overleg.
25. Verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine)
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde
(Eine)
EVENEMENTEN
26. Politiereglement op het verkeer nav Flandrien Run
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het evenement Flandrien Run op zondag 5
mei 2019 wordt goedgekeurd.
27. Politiereglement op het verkeer nav kampdag KSA Oudenaarde
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. van de organisatie van de kampdag door KSA Oudenaarde op
11 mei 2019 wordt goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
28. Heraanleg Markt - bestek nr. W22782014bis. Goedkeuren van de 2e verrekening - werken aan
overeengekomen prijzen.
In het kader van het dossier heraanleg Markt, wordt de 2e verrekening van werken tegen overeengekomen
prijzen goedgekeurd.
29. Inname openbaar domein in de Dokter Honore Dewolfstraat nr. 19. Dossier IOD1056699
Akkoord met inname openbaar domein in de Dokter Honore Dewolfstraat ter hoogte van huisnummer 19,
voor het plaatsen van een stelling van 24/04 tot en met 19/07/2019.
30. Restauratie bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare. Fase 2- lot 1 - keermuren.
Goedkeuren betalen voorschot ereloon aan architectuurstudio De Schacht.
Goedkeuring van de betaling van een voorschot op het ereloon van architectuurstudio De Schacht in het
kader van het restauratiedossier bedevaartsoord en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare, fase 2 lot 1:
keermuren.
31. Rioolaansluitingen en overwelven van grachten - bestek nr. W59422019. Goedkeuring
verlenging uitvoeringstermijn tot 30/06/2019.
Goedkeuring van de verlenging van de uitvoeringstermijn van de werken voor rioolaansluitingen en
overwelven van grachten tot 30/06/2019.
32. Bouwen loods petanque. Goedkeuring betaling eindsaldo subsidie.
Het dossier werd uitgesteld.
33. Beheer en beheersplan Liedtskasteel en -park
Goedkeuren van het organiseren van participatiemomenten i.k.v. de opmaak van het beheersplan voor het
Liedtskasteel en -park.
34. Stad Oudenaarde tegen Saveyn/Alluyn, perceel Ambachtsstraat. Kennisgeving verzoekschrift
tot Hoger Beroep
Kennisgeving van het verzoekschrift tot Hoger Beroep in de zaak stad Oudenaarde tegen Saveyn/Alluyn
i.v.m. het perceel Ambachtstraat.

BESTUUR SPORT
35. Aanstellen van vrijwilligers voor medewerking Ronde van Vlaanderen Beloften dd.13.04.2019
De lijst van personen die prestaties willen leveren als vrijwilliger bij de organisatie van de Ronde van
Vlaanderen voor beloften op 13 april 2019 wordt goedgekeurd.
36. Motortreffen De Lijnrijders 15.06.2019 - Molen Classic 01.06.2019 - Fiat/Abarth Vlaamse ard.
Rondrit 02.06.2019
Het college keurt de doortochten van de motorenrit 13de Molen Classic op 1 juni, de Fiat-rondrit op 2
juni en het motortreffen De Lijnridders op 16 juni 2019 goed.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
37. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000084 - ongunstig
Het dossier werd uitgesteld.
38. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 - ongunstig
Het dossier werd uitgesteld.
39. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie
Het college gaat akkoord met het invorderen van achterstallige parkeerretributies via een deurwaarder.
40. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
55.748,49 euro en 16.956,07 euro.
41. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
125,00 euro, 40,65 euro, 3.653,81 euro, 45.011,26 euro, 144.652,21 euro, 1.300,00 euro, 4.582,78 euro,
555,36 euro, 1.863,55 euro, 926.165,16 euro, 7.642,49 euro, 3.632,10 euro en 35.219,63 euro.
42. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
43. Viering dienstjaren.
Het college gaat akkoord met de viering van de personeelsleden die 25, 30, 35 , 40 of 45 dienstjaren tellen
op 13 juni om 19.00u in de polyvalente zaal van de Abdij Maagdendale.
KMO - HANDEL
44. Vergunning Horeca Inrichting. Figaro, Bergstraat 17 te Oudenaarde
Voor de uitbating van de horecazaak Figaro, Bergstraat 17 levert het college een horecavergunning af.
45. Vergunning Horeca Inrichting. Orathai, Genstraat 6 te Oudenaarde
Het college verleent een horecavergunning voor de exploitatie van de horecazaak Orathai, Gentstraat 6.
46. BizLocator voor lokale besturen.
Het college gaat akkoord met het plaatsen van het platform BizLocator op de website van de stad. Op het
platform krijgen (startende) ondernemers een overzicht van de beschikbare bedrijfsruimtes in de stad.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
47. Aanstellen verenigingswerkers buitenschoolse opvang
Het college gaat akkoord met de aanstelling van 2 verenigingswerkers die ingezet zullen worden voor de
voor- en naschoolse opvang van kinderen van werkende ouders.

48. Vzw Give us a break vraagt structurele subsidie voor vakantieopvang voor kinderen met een
beperking.
Het college gaat akkoord met de toekenning van een structurele subsidie van 12.500,- euro aan de vzw
Give Us A Break voor de vakantieopvang van kinderen met een beperking. De vzw moet de subsidie
jaarlijks verantwoorden tegenover het stadsbestuur via een financieel en een werkingsverslag.
49. Project 'school en ouders' van Leerpunt
Het college gaat akkoord met de organisatie van infosessies "School en ouders' voor basisscholen in
Oudenaarde. Het project loopt via Leerpunt, het Centrum Basiseducatie Vlaamse Ardennen.
50. Werken kinderopvang Broekstraat 46
Akkoord met aanpassing van het gebouw Broekstraat 46 voor de creatie van een extra leefruimte voor
kinderopvang. De aanpassingswerken zullen door de stad worden betaald en uitgevoerd door een extern
bedrijf.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 mei 2019.

