STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 29 APRIL 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.

Klacht raadslid Dagmar Beernaert. Kennisgeving.

Gemeenteraadslid Dagmar Beernaert diende bij het Agentschap Binnenlands Bestuur een klacht in tegen
het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad. Het college neemt kennis van de klacht.
2.

Agenda voor de vergadering van de zoneraad van de brandweerzone Vlaamse Ardennen op 26
april 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de zoneraad van de brandweerzone
Vlaamse Ardennen op 26 april 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een éénmalig kart event op 26/05/2019, Meersbloem-Melden 20 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een éénmalig
kart-event op 26/05/2019, Meersbloem-Melden 20.
4.

Kennisgeving van 2 klachten over geluidsoverlast.

Het college neet kennis van 2 klachten over geluidsoverlast, veroorzaakt door vergunde evenementen.
5.

Bericht terinzagelegging plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Het college neemt kennis van het bericht van terinzagelegging voor het publiek van het plan-MER voor
de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO
6.

Verlenen omgevingsvergunning. Haagstraat 16. Plaatsen gevelisolatie en crepi.

Voor het plaatsen van gevelisolatie en crepi op de woning Haagstraat 16 wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Heurnestraat. Verbouwen woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van een woning in de Heurnestraat.
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg 24. Plaatsen van isolatie en crepi.

Voor het aanbrengen van gevelisolatie en crepi op de woning Doornikse Heerweg 24 wordt een
omgevingsvergunning verleend.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Serpentstraat. Verbouwen ex - gemeenteschool.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de oud-gemeenteschool in de
Serpentstraat 15.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Onderbos - Koppenberg. Rooien bomen.
Er wordt een omgevingsvergunning toegestaan voor het rooien van bomen Onderbos/Koppenberg.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Vaddenhoek. Bouwen woning.
Voor het bouwen van een woning in de Vaddenhoek wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Dijkstraat. Slopen lijkhuisje - bergplaats.

Voor het slopen van het lijkenhuisje-bergplaats in de Dijkstraat wordt een omgevingsvergunning
verleend.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Westerring 33. Plaatsen afdak.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een afdak Westerring 33.
14. Weigeren omgevingsvergunning. Mgr. Lambrechtstraat 34. Slopen van een vrijstaande stal
met schuilhok.
Het dossier wordt uitgesteld.
15. Aktename verzaken aan verkaveling. Reytstraat 188.
Het college neemt akte van de verzaking aan de verkaveling Reystraat 188.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Reytstraat 188. Slopen loods en bouwen carport en
tuinberging
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het slopen van een loods en het bouwen van een
carport en tuinberging Reytstraat 188.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Simon de Paepestraat 14. Wijzigen bestemming garage naar
handelspand
Voor de bestemmingswijziging van de garage Simon De Paepestraat 14 naar handelspand wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
18. Verlenen Omgevingsvergunning. Smissestraat 16. Plaatsen dakuitbreiding
Voor een dakuitbreiding van de woning Smissestraat 16 levert het college een omgevingsvergunning af.
19. Verlenen omgevingsvergunning. Tussenmuren 8. Oprichten carport.
Een omgevingsvergunning voor verleend voor het plaatsen van een carport Tussenmuren 8.
20. Verlenen omgevingsvergunning. Groenstraat 32. Plaatsen overkapping
Voor het plaatsen van een overkapping Groenstraat 32 wordt een omgevingsvergunning verleend.
21. Advies omgevingsvergunning. Industriepark De Bruwaan - Westerring. Aanleg rotonde.
Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de
aanleg van een rotonde op de N60.
22. Recht van voorkoop - Beverestraat 38
Het college doet geen beroep op het voorkooprecht van de stad voor de woning Beverestraat 38.
23. Besluit beroep. Kortrijkstraat. Bouwen 9 eengezinswoningen en 2 meergezinswoningen (17
appartementen).
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen met
weigering van een omgevingsvergunning voor een bouwproject langs de Kortrijkstraat.
BESTUUR CULTUUR
24. Projecttoelage - aanvraag '100 jaar KSVO - tentoonstelling en Eeuwboek'.
Het college gaat akkoord met de ondersteuning van het project '100 jaar KSV Oudenaarde tentoonstelling en Eeuwboek'.
25. Aanvraag feestcheque: VME Ravensdal.
Het college kent een feestcheque van 125,- euro toe aan VME Ravensdal voor de organisatie van een
ontmoetingsmoment met schilderijententoonstelling op 22 juni 2019 met .
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
26. Verslag van de vergadering van de kerkraad Kf. Sint-Walburga Oudenaarde

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Kf. Sint-Walburga
Oudenaarde op 18 maart 2019.
EVENEMENTEN
27. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Bergstraat - aanpassing
Wijziging van een eerder goedgekeurd politiereglement op het verkeer t.g.v. de rommelmarkt in de
Bergstraat.
28. Evenement op openbaar domein: septemberfeesten
Akkoord met de organisatie van de Septemberfeesten van Chiro Bevere op 27, 28 en 29 september 2019
voor zover het reglement op tijdelijke inrichtingen gerespecteerd wordt.
29. Evenement op openbaar domein: groen ontmoet
Akkoord met de organisatie van Groen Ontmoet op 10 mei 2019 op het openbaar domein naast de
ophaalbrug aan de kant van de Louise-Mariekaai.
30. Evenement op openbaar domein: vierdaagsefeesten Nederename
Akkoord met de organisatie door het feestcomité Nederename van de vierdaagse kermisfeesten van 6
t.e.m. 10 september voor zover het reglement op tijdelijke inrichtingen gerespecteerd wordt.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
31. Huur 't Sportkot, Sompelplein 39b. Goedkeuring huurovereenkomst met Immoloma BVBA.
Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de stad en de eigenaars van 't Sportkot Leupegem voor
een periode van 6 jaar met ingang van 1 mei 2019.
32. 't Sportkot - concessieovereenkomst. Goedkeuring verlenging concessieovereenkomst uitbating
tot 31/12/2019.
Goedkeuring van de verlenging van de concessieovereenkomst met VOF Bart De Vrieze voor de verdere
uitbating van 't Sportkot Leupegem tot 31/12/2019.
33. Passantenhaven - bediening van de fiets- en voetgangersbrug. Goedkeuren van de
overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg NV en de stad.
Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg NV en de stad voor de bediening van de
fiets- en voetgangersbrug in de passantenhaven aan de Trekweg.
BESTUUR SPORT
34. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Ronde van Vlaanderen voor
Beloften en Dames, Buurtsportweek en Krullewietactiviteiten
Aan de lijst met monitoren en vrijwilligers die mee instaan voor de begeleiding van de lessen ruggym
wordt met instemming van het college een vrijwilliger toegevoegd.
35. Aanvraag tot organisatie Triatlon Bernardus Technicum dd.03.06.2019
Het Bernardus Technicum krijgt de toelating voor de organisatie van de 12de editie van de schooltriatlon
in en rond de Donkvijver op 3 juni 2019 op voorwaarde dat veiligheidsmaatregelen worden genomen
voor de zwemmers in de Donkvijver.
36. Organisatie Neptunusclub Oudenaarde: Belgian International Endurance dd.07/06/2019 10/06/2019
Het college gaat akkoord met de organisatie van het Belgian International Endurance, een tweejaarlijkse
internationale wedstrijd voor telegeleide modelbootjes door Neptunusclub Oudenaarde van 7 t.e.m. 10
juni 2019 op het waterspaarbekken.
37. Triatlon Rat Race Team: vraag open water zwemmen in de Donkvijver 2019
Triatlon Rat Race Team krijgt de toelating voor het organiseren van open water-trainingen in een deel van
de Donkvijver van 10 mei t.e.m. 20 september 2019 voor zover de door de stad opgelegde
veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

38. Vraag gebruik weide Donkstraat (aan ingang The Outsider)
Het dossier wordt uitgesteld.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
39. Sneltoets - evaluatie actualiteitswaarde gemeentelijk mobiliteitsplan
Het dossier wordt uitgesteld.
40. Parkeerplaatsen voor taxi's
Het college gaat akkoord met het voorbehouden van een taxistaanplaats op de Markt tegenover de
vestigingsplaats van de aanvrager.
41. Snelheidsklachten Karel Martelstraat/Kerkgate
Het college gaat akkoord met het plaatsen van een snelheidsindicatiebord en de opvolging van de
rijsnelheid in de Karel Martelstraat en Kerkgate in Mater.
42. Eenrichtingsverkeer Lucien Vandefonteynelaan
Het dossier wordt uitgesteld in afwachting dat de globale verkeersproblematiek in het centrum van
Leupegem wordt bekeken.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
43. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000084 - ongunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000084 wordt ongunstig beoordeeld.
44. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 - ongunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 wordt ongunstig beoordeeld.
45. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie
Goedkeuring van de lijst met openstaande parkeerretributies die via een gerechtsdeurwaarder ingevorderd
zullen worden.
46. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
12.035,44 euro en 171.403,64 euro.
47. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
75,00 euro, 9,98 euro, 276,00 euro, 67,31 euro, 347,90 euro, 24.233,00 euro, 31.055,42 euro, 20.840,67
euro, -6.343,54 euro, 283.949,92 euro, 68.270,02 euro, 16.648,91 euro, 125,00 euro, -17.500,23 euro,
3,96 euro, 5.614,80 euro, 10.901,98 euro, 51.593,53 euro en 27.637,60 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
48. Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2019 - Goedkeuring gunning
Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2019 - Goedkeuring gunning aan de firma Ottevaere
Firmin & Co.
49. Aankoop van dooizout - dienstjaar 2019 - goedkeuring gunning
Aankoop van dooizout - dienstjaar 2019 - goedkeuring gunning aan Zoutman Industries.
50. Aankoop van vorkheftruck 3 ton t.b.v. bestuur infrastructuur uitvoering. Goedkeuren gunning
aan VDS nv, Nieuwe Steenweg 25 te 9810 Nazareth t.b.v. 35.500 EUR (excl. 21% BTW).

Aankoop van een vorkheftruck van 3 ton ten behoeve van het bestuur infrastructuur uitvoering.
Goedkeuren gunning aan VDS nv, Nieuwe Steenweg 25 te 9810 Nazareth t.b.v. 35.500 EUR (excl. 21%
BTW).
51. Leveren en plaatsen + verplaatsen van speeltoestellen. Goedkeuren gunning aan Boerplay
België t.b.v. 39.300 EUR (incl.21% btw).
Leveren en plaatsen + verplaatsen van speeltoestellen. Goedkeuren gunning aan Boerplay België t.b.v.
39.300 EUR (incl.21% btw).
INFORMATICA
52. Verlengen dossier datacommunicatie, Explore- en huurlijnen vanaf 1 maart 2019 tot 31
december 2019.
Goedkeuring van de Verlenging dossier datacommunicatie, Explore- en huurlijnen vanaf 1 maart 2019 tot
31 december 2019.
53. Bouwen van een website. Dagvaarding CARRILLO Florez Liliana . Aanstellen van een
advocaat.
Bouwen van een website. Dagvaarding CARRILLO Florez Liliana . Aanstellen van een advocaat die de
belangen van de stad zal behartigen.
54. Aanpassen beslissing schepencollege dd° 17/12/2018 –Huur kopieermachines t.b.v. stad en
OCMW Goedkeuring gunning aan Canon Belgium NV – facturatie huurprijzen en uniflow
beheersysteem verloopt via Leasingmaatschappij BNP Paribas.
Aanpassen van de beslissing van het schepencollege dd° 17/12/2018 'Huur kopieermachines t.b.v. stad en
OCMW Goedkeuring gunning aan Canon Belgium NV' facturatie huurprijzen en uniflow beheersysteem
verloopt via de Leasingmaatschappij BNP Paribas.
55. Optimalisatie mobiele telefonie vanaf 1 juni 2019 tot 31 december 2021 – abonnementen,
mobiele data en gesprekskosten.
Goedkeuring van het dossier 'Optimalisatie mobiele telefonie' vanaf 1 juni 2019 tot 31 december 2021
(abonnementen, mobiele data en gesprekskosten).
BESTUUR PERSONEEL
56. Aanpassing fietsvergoeding.
Goedkeuring van de automatische indexering van het bedrag van de fietsvergoeding voor het personeel.
57. Aanstelling tijdelijke vervanger sportdienst.
Aanstelling van een tijdelijke vervanger voor de sportambtenaar van de stedelijke sportdienst in
afwachting van de aanstelling van een opvolger van het gepensioneerde personeelslid.
58. Arbeidsongeval. Bepalen rente invaliditeit.
Goedkeuring van de invaliditeitsrente van een personeelslid n.a.v. een arbeidsongeval.
59. Contractuele aanstelling ipv monitor, sportdienst paasvakantie.
Aanstelling van een contractuele monitor voor begeleiding van de sportactiviteiten van de stedelijke
sportdienst tijdens de paasvakantie.
60. Verlenging aanstelling arbeider, onbepaalde duur.
De aanstelling van een arbeider bij de technische dienst wordt voor onbepaalde duur verlengd.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
61. Tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek: dwarsfluit ter vervanging van een
afwezige leerkracht wegens ziekte, met ingang van 21 maart 2019 tot en met 07 April 2019.
Tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek: dwarsfluit ter vervanging van een afwezige
leerkracht wegens ziekte, met ingang van 21 maart 2019 tot en met 07 April 2019.

62. Tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek: hobo, ter vervanging van een
afwezige leerkracht wegens ziekte, met ingang van 21 maart 2019 tot en met 07 April 2019.
Tijdelijke aanstelling leerkracht KV instrument klassiek: hobo, ter vervanging van een afwezige
leerkracht wegens ziekte, met ingang van 21 maart 2019 tot en met 07 April 2019.
63. Verlenging tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter
vervanging van een leerkracht, afwezig wegens Verlof Verminderde Prestaties wegens ziekte
50%, van 06 april 2019 tot en met 06 juni 2019.
Kandidaat: Devos Marie Katrien.
Verlenging tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter vervanging van een
leerkracht, afwezig wegens Verlof Verminderde Prestaties wegens ziekte 50%, van 06 april 2019 tot en
met 06 juni 2019.
KMO - HANDEL
64. Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.
Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en goedkeuring van de aangerekende tarieven.
De vergadering wordt geheven om 17u05.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 mei 2019.

