STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 27 MEI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 7 mei 2019.
Kennisgeving.

Kennisname van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 7 mei 2019.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Teksten InfoMagazine mei 2019.

Gunstig advies voor de ontwerpteksten voor het InfoMagazine van mei 2019.
ONTVANGSTEN
3.

Ontvangst Voetbal Vlaanderen kern Oudenaarde en Scheldevallei

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis van de kampioenen en vice-kampioenen van
Voetbal Vlaanderen kern Oudenaarde en Scheldevallei en met het aanbieden van een aandenken.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Verlenen omgevingsvergunning. Deinzestraat 36. Plaatsen van een veranda.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda Deinzestraat 36.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Klaproosstraat 20. Aanbrengen van gevelbekleding.

Akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding aan
het pand Klaproosstraat 20.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Jagerij 24. Aanleggen terras en zwembad.

Voor het aanleggen van een terras en een zwembad op het adres Jagerij 24 verleent het college een
omgevingsvergunning.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Bergstraat 65. Slopen bijgebouw.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het slopen van een bijgebouw Bergstraat 65.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Nederstraat 63. Plaatsen reclamebord

Akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame aan het
pand Nederstraat 63.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Nestor de Tièrestraat 107. Gedeeltelijk slopen en verbouwen
van een winkelpand tot meergezinswoning.

Voor het verbouwen van het winkelpand Nestor De Tièrestraat 107 tot een meergezinswoning wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
10. Weigeren omgevingsvergunning. Kattestraat - Woeker. Slopen van 4 woningen en bouwen
meergezinswoning.
Het dossier werd uitgesteld.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Generaal Pershingstraat 5. Optrekken tuinhuis.

Voor het plaatsen van een tuinhuis in de Generaal Pershingstraat 5 wordt een omgevingsvergunning
verleend.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Dijkstraat. Regulariseren sloop bedrijfsgebouw.
Er wordt een omgevingsvergunning afgegeven voor de regularisatie van de sloop van een bedrijfsgebouw
in de Dijkstraat.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Ravensdal 61. Bouwen tuinhuis en carport.
Akkoord met het afleveren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis en een
carport Ravensdal 61.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat 102. Verbouwen van een woning
Voor het verbouwen van de woning Nederenamestraat 102 wordt een omgevingsvergunning verleend.
15. Beroep. Woonontwikkeling Watermolenstraat. Bijkomend advies
In het kader van de beroepsprocedure tegen de weigering van het college om een omgevingsvergunning
af te leveren voor het bouwproject in de Watermolenstraat wordt door het provinciebestuur bijkomend
advies van de stad gevraagd. Het college blijft bij het standpunt dat op 28 januari 2019 ter zake werd
ingenomen.
16. Beslissing zaak van de wegen woonproject Watermolenstraat
Het dossier werd uitgesteld.
17. Machtiging OE. G. Antheunisplain. Rooien van een beuk.
Het college neemt kennis van de machtiging, verleend door het Agentschap Onroerend Erfgoed, om een
oude beuk op het Gentiel Antheunisplein te rooien.
BESTUUR CULTUUR
18. Afrekening drank Show Case 260419 tvv Canavia.
Goedkeuring van de afrekening van het drankverbruik tijdens het evenement Show Case op 26 april 2019.
De opbrengst gaat naar jeugdhuis Canavia, dat medewerkers ter beschikking stelde om de bezoekers te
bedienen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
19. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Kennisname van het verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.
EVENEMENTEN
20. Politiereglement op het verkeer nav NOX.X
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van NOX.X op 6 en 7 juli 2019
in de centrumstraten van Ename.
21. Politiereglement op het verkeer nav brouwerijconcerten
Akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Brouwerijconcerten op de woensdagen 3, 10,
17, 24 en 31 juli op de binnenkoer van de Brouwerij Roman aan de Hauwaart.
22. Evenement op openbaar domein: rommelmarkt kermis Eine
Akkoord met de organisatie op 14 september 2019 van een rommel- en avondmarkt t.g.v. kermis Eine. De
markt vindt plaats vanaf de spooroverweg in de Ohiostraat tot de kruising van de Nestor De Tièrestraat
met de Sint-Annastraat.
23. Evenement op openbaar domein: 20 jaar chiro Eine
Goedkeuren van de voorgestelde activiteiten ter gelegenheid van de viering van 20 jaar chiro Eine van 6
tot 8 september 2019 op het speelterrein in de Sint-Annastraat en het ernaast gelegen grasveld

24. Evenement op openbaar domein: summervibes
Akkoord met de organisatie van Summervibes door Kaffee Hyppo op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni in de
Sint-Walburgastraat t.g.v. het einde van het schooljaar.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
25. Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen. Goedkeuring bezetting ter bede perceel grond
Zwadderkot.
Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen. Goedkeuring van de bezetting 'ter bede' van een perceel grond in
de Zwadderkotstraat n.a.v. de aanleg van een bufferbekken t.h.v. de Zwadderkotmolen.
26. Heraanleg Markt. Goedkeuren van de 3e verrekening - werken aan overeengekomen prijzen.
Naar aanleiding van de door de aannemer ingediende vorderingsstaat voor de heraanleg van de Markt
wordt de 3de verrekening tegen overeengekomen prijzen goedgekeurd.
27. Inname openbaar domein in de Parkstraat nr. 49 (hoek Adriaan Brouwerstraat). Dossier
IOD1063960
Verlenen machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Parkstraat voor de periode van 11/06 toto en
met 12/07/2019.
28. Sporthal Rodelos : onderhoud inbraak- en brandbeveiliging - locatie Rodelos. Goedkeuren
overeenkomsten.
Goedkeuren van de overeenkomsten voor het onderhoud van de brand- en beveiligingsinstallatie in de
vernieuwde sporthal.
29. Fluvius : Verplaatsen van het middenspanningsnet t.h.v. Aquafinwerken in de Galgestraat,
Prins-Leopoldstraat. Dossiernr. 327728.
Machtiging wordt verleend aan Fluvius voor het verplaatsen van het middenspanningsnet in de
Galgestraat en de Prins Leopoldstraat.
30. Fluvius : vervangen van het lagedruk gasnet en overkoppelen van de aansluitingen in de
Zegestraat, Bevrijdingsstraat en Ter Eecken. Dossiernr. 326188.
Machtiging wordt verleend aan Fluvius voor het vervangen van het lagedruk gasnet en het overkoppelen
van de aansluitingen in de Zegestraat, Bevrijdingsstraat en Ter Eecken.
31. Aanleg tijdelijke parking Scheldekop. Princiepsbeslissing.
De aanleg van een tijdelijke parking op een perceel grond van de Regie der Gebouwen aan de Scheldekop
wordt principieel goedgekeurd.
32. Verblijf op terreinen voormalige camping Kortrijkstraat.
Akkoord met het nemen van de nodige maatregelen om een persoon die sedert enige tijd 'illegaal' op het
voormalige kampeerterrein aan de Donk verblijft, te verplichten het terrein te verlaten.
33. Sint-Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte. Urgentiewerken.
Het dossier werd uitgesteld.
34. Weg- en rioleringswerken in de Robert de Preesterstraat. Infobrief start 3e fase.
Kennisname van de informatiebrief aan de bewoners van de Robert De Preesterstraat met betrekking tot
de start van de derde fase van de weg- en rioleringswerken.
BESTUUR SPORT
35. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Doe aan Sportbeurs
Goedkeuring van de lijst van monitoren/vrijwilligers die instonden voor medewerking aan de Doe aan
Sportbeurs op 20 mei 2019.
36. Ontvangsten Foodtrucks Kom op tegen Kanker t.v.v. Kom op tegen Kanker

Akkoord met het schenken van de ontvangen standgelden van de foodtrucks die op de Markt staan
opgesteld t.g.v. de doortocht van de deelnemers aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker op 2 juni
2019 aan de organisatoren van het evenement.
37. Wandelclub Hanske de Krijger organisatie Adriaan Brouwertochten dd.13.07.2019
Akkoord met het gebruik van de accommodatie in 't Sportkot in Leupegem door Wandelclub Hanske De
Krijger t.g.v. de organisatie van de Adriaen Brouwertochten op 13 juli 2019. Bij die gelegenheid wordt
een zaalwachter in 't Sportkot voorzien.
38. Skoda Ladies think pink dd 25/08/2019 inname Ronde van Vlaanderenplein.
De organisatie van het fietsevenement Skoda Ladies Classic t.v.v. de actie Think Pink op 25 augustus
2019 met start en aankomst op het Ronde van Vlaanderenplein wordt goedgekeurd. Voor de tijdelijke
inname van het openbaar domein wordt de gebruikelijk waarborgsom gevraagd.
39. Koppenbergcross - nieuwe overeenkomst met organisator SportID
Akkoord met de nieuwe zesjarige overeenkomst met de organisatoren van de jaarlijkse Koppenbergcross
op 1 november. De meerjarige overeenkomst met de vzw Sint-Pietersvrienden Oudenaarde liep ten einde
in 2018. De organisatie werd intussen overgenomen door een privé-bedrijf.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
40. 2de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2018 ten bedrage van
3.600,00 euro
Het 2de Kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen voor het aanslagjaar 2018
wordt goedgekeurd voor een bedrag van 3.600,00 euro.
41. Invordering via gerechtsdeurwaarder - naschoolse kinderopvang
Akkoord met de lijst van onbetaald gebleven vorderingen voor de naschoolse kinderopvang, waarvoor
een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder voor de inning ervan.
42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
68.136,89 euro.
43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
809.347,81 euro, 5.387,85 euro, 347,54 euro,9.554,87 euro, 82.280,96 euro, 500,00 euro, 4.134,31 euro
en 14.249,38 euro.
BESTUUR PERSONEEL
44. Openverklaring diensthoofd communicatie.
De openverklaring van de functie van diensthoofd Communicatie wordt goedgekeurd.
45. Aanstelling arbeiders, tijdelijk dienstverband.
Goedkeuren van de aanstelling van 3 arbeiders met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur in
contractueel dienstverband.
46. Toelage bij oppensioenstelling.
Goedkeuring van de nominatieve toekenning van de toelage bij de opruststelling van diverse
personeelsleden.
47. Aanstelling parkeerwachter, met werfreserve.
Er wordt een parkeerwachter aangesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur in contractueel
dienstverband. De overige geslaagden in het aanwervingsexamen worden opgenomen in de werfreserve.
48. Vervanging opvangkracht BKO.
Tijdelijke vervanging van een opvangkracht in de buitenschoolse kinderopvang wegens ziekte.

49. Goedkeuren kandidaten jeugdprogrammator.
Goedkeuring van de lijst met de kandidaten die geschikt werden bevonden voor de functie van
jeugdprogrammator.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
50. Samenstellen van de examencommissie belast met het afnemen van de overgangs- en de
eindexamens van de leerlingen voor het schooljaar 2018-2019.
Akkoord met de samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de overgangs- en de
eindexamens van de leerlingen in de muziekacademie voor het schooljaar 2018-2019.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
51. Aanstelling interim leraar voor 4/22 in vervanging van een leraar met ouderschapsverlof
Aanstelling van een interim-leraar voor 4/22 in vervanging van een leraar met ouderschapsverlof.
52. Aanstelling interim leraar voor 12/22 in vervanging van een leraar met ouderschapsverlof
Aanstelling van een interim-leraar voor 12/22 in vervanging van een leraar met ouderschapsverlof.
KMO - HANDEL
53. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Nederstraat 26 - 28
Akkoord met de toekenning van een subsidie voor de uitgevoerde aanpassingswerken van het
handelspand Nederstraat 26-28 in het kernwinkelgebied.
54. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie premiestelsels kernwinkelgebied:
aanpassingswerken om van een of meerdere panden een geschikte handelszaak te maken
Principiële goedkeuring van de toekenning van een subsidie voor de uitgevoerde aanpassingswerken aan
het handelspand Tussenbruggen 20 in het kernwinkelgebied.
JEUGD
55. Zomerinitiatieven jeugd 2019
Goedkeuring van de organisatie van de voorgestelde zomerinitiatieven 2019 door de jeugddienst:
speelpleinwerking ZAP, Krullewiet, jeugd- en sportkampen en de afsluitende bedankingsbarbecue.
56. Beëindigen overeenkomst jeugdhuis Canavia
Het college gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen tegen jeugdhuis Canavia nadat verschillende
keren gemaakte afspraken niet werden nageleefd.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
57. Bernardusdriesprong vraag tussenkomst kosten busbegeleiders
Net zoals de voorbije jaren gaat het college akkoord met een financiële bijdrage door het stadsbestuur
voor de betaling van 2 busbegeleiders bij het vervoer van kinderen van de Oudenaardse scholen voor
buitengewoon onderwijs.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 24 juni 2019..

