STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 03 JUNI 2019 OM 16.00 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 COMMUNICATIE
1.

Goedkeuring methodiek participatietraject

Het dossier wordt voor een week uitgesteld voor verdere thematische uitwerking.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Advies betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag met SH en IIOA voor het veranderen
en hernieuwen van een servicestation gelegen Graaf van Landaststraat 160 te Oudenaarde

Gunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag door Kuwait Petroleum Belgium nv met SH en
IIOA voor het veranderen en hernieuwen van een servicestation gelegen Graaf van Landaststraat 160 te
Oudenaarde.
3.

Goedkeuring subsidies KLE's

Goedkeuring van de lijst met toekenning van subsidies voor het aanplanten en onderhouden van kleine
landschapselementen (KLE's).
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Goedkeuring aanstellen raadsman - procedure beroep Stad Oudenaarde tegen beslissing
deputatie houdende toekennen stedenbouwkundige vergunning NV Zwijnaarde - bouwen van
een winkelcentrum en aanleg van wegenis – verzoek tot voorzetting.

Goedkeuring aanstelling van een raadsman in de beroepsprocedure van de stad tegen de beslissing van de
bestendige deputatie met toekenning van een stedenbouwkundige vergunning aan NV Zwijnaarde voor
het bouwen van een winkelcentrum en aanleg van wegenis in Kraneveld (verzoek tot voortzetting).
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Marollestraat 19. Plaatsen van een Veranda

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda Marollestraat 19.
6.

Weigeren omgevingsvergunning. Kattestraat - Woeker. Slopen van 4 woningen en bouwen
meergezinswoning.

Weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van 4 woningen en de bouw van een
meergezinswoning Kattestraat-Woeker.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Achter de Wacht 2c. Aanpassen gevel en plaatsen reclame.

Voor het aanpassen van de gevel en het aanbrengen van een reclamepaneel Achter De Wacht 2C wordt
een omgevingsvergunning afgeleverd.
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Broodstraat 19. Inrichten van een appartement boven
winkelruimte + opfrissen gevel.

Voor het inrichten van een appartement boven de winkelruimte Broodstraat 19 en het opfrissen van de
gevel wordt een omgevingsvergunning verleend.
9.

Weigeren Omgevingsvergunning. Pater Ruyffelaertstraat - Fietelstraat. Verkavelen van grond

Het dossier wordt uitgesteld.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat - Blekerijstraat. Aanleggen wegenis en openbaar
domein
Aflevering van een omgevingsvergunning voor de aanleg van weginfrastructuur en uitvoeren van
omgevingswerken op het openbaar domein Dijkstraat 45-47 en Blekerijstraat 43.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Blekerijstraat. Bouwen 29 eengezinswoningen
Voor de bouw van 29 eengezinswoningen in de Blekerijstraat wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat Blekerijstraat. Bouwen van 3 urban villa's
Aflevering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 urban villa's in de Dijkstraat.
13. Samenstelling GECORO 2019-2024 - gebrek aan kandidaten mobiliteit.
Omdat zich geen kandidaat-lid voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
met affiniteit met mobiliteit aanmeldde, beslist het college een nieuwe oproep naar een mogelijke
kandidaat te doen.
14. Beslissing zaak van de wegen woonproject Watermolenstraat
In het kader van de beroepsprocedure tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor een groot
bouwproject in de Watermolenstraat, moet de gemeenteraad een beslissing nemen inzake de aanleg van
een fietssnelweg en het inrichten van twee ondergrondse afvalsites. Het dossier zal aan de gemeenteraad
van 24 juni 2019 worden voorgelegd.
15. Beroep Deputatie. Gr. Van Landaststraat. Regulariseren stallingen en verhardingen +
regulariseren en wijzigen functie van werkplaats en opslag.
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad waarbij het
beroep van de aanvrager tegen de weigering door het stadsbestuur van een omgevingsvergunning voor de
regularisatie van stallingen, verhardingen en functiewijziging van de werkplaats Graaf Van Landaststraat
wordt verworpen.
16. Verslag Gecoro 15/5/19
Kennisname van het verslag van de vergadering van de Gemeentelijke Commissie van Advies voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) op 15 mei 2019.
17. Verslag gecoro 30/04/2019.
Kennisname van het verslag van de vergadering van de Gemeentelijke Commissie van Advies voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) op 30 april 2019.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
18. Engagementsverklaring oprichting projectvereniging en aanvraag erfgoedconvenant.
Het college gaat akkoord met de ondertekening van de engagementsverklaring voor de oprichting van een
projectvereniging en de aanvraag van een erfgoedconvenant voor de Vlaamse Ardennen.
EVENEMENTEN
19. Politiereglement op het verkeer nav barbecue wzc H Hart
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een barbecue door wzc H.
Hart op 6 juli 2019 i de Refugestraat.
20. Politiereglement op het verkeer nav ruiterommegang st-Amelberga
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de ruiterommegang St.-Amelberga op
woensdag 10 juli 2019 wordt goedgekeurd door het college.
21. Politiereglement op het verkeer nav pop-up bar d'Oh
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de pop-up bar d'Oh van 10
tot en met 24 juli op het Ohioplein.

22. Uitbetaling basissubsidie en eerste werkingssubsidie feestcomités
De nominatieve lijst van Oudenaardse feestcomité's met opgave van het bedrag van de basissubsidie en
de eerste werkingssubsidie voor 2019 wordt goedgekeurd voor uitbetaling.
23. Uitbetaling subsidies buurtcomités
Goedkeuring van de nominatieve lijst van buurtcomités voor uitbetaling van de werkingssubsidie 2018.
24. Uitbetaling nominatieve subsidies aan verenigingen
Goedkeuring van de lijst met opgave van de nominatieve subsidiebedragen aan verenigingen voor
uitbetaling voor het werkjaar 2018.
25. Politiereglement bierfeesten 2019
Goedkeuring van het politiereglement voor de Adriaan Brouwer Bierfeesten 2019 met vaststelling van de
feestzones, verkeers- en veiligheidsmaatregelen en zones waar ambulante handel is toegelaten.
26. Evenement op openbaar domein: overgang scouts Oudenaarde
Goedkeuring van de activiteiten op een terrein aan de Meerspoort, georganiseerd t.g.v. de jaarlijkse
overgangsviering van Scouts Oudenaarde op zaterdag 21 september 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
27. Heraanleg Markt - bestek nr. W22782014bis. Goedkeuren van de 4e verrekening - werken aan
overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 4de verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen n.a.v. de goedgekeurde
vorderingsstaten van de aannemer voor de heraanleg van de Markt.
28. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken. Bestek nr. w00062017.
Goedkeuring van de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 2de verrekening van werken uitgevoerd tegen overeengekomen prijzen n.a.v. de
goedgekeurde vorderingsstaten van de aannemer van de aanleg van een speelplein en omgevingswerken
op het recreatiedomein Donk.
29. Scheldeboorden/kop : aanleg Bergen op Zoomplein - bestek nr. W00182017. Goedkeuring van
de voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de werken voor de aanleg van het Bergen Op Zoomplein.
30. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal - bestek nr. W00742017.
Goedkeuring van de 2e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 2de verrekening van uitgevoerde meerwerken tegen overeengekomen prijzen n.a.v. de
goedgekeurde vorderingsstaten van de aannemer van de omgevingswerken Burgemeester
Thienpontstadion-stedelijke sporthal.
31. Inname openbaar domein in de Groenstraat nr. 9. Dossier IOD1065269
Machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Groenstraat t.h.v. nummer 9 voor het uitvoeren van
schilderwerken voor de periode van 12/06 tot en met 22/06/2019.
32. Inname openbaar domein in Kerkgate nr. 4. Dossier IOD1065101
Machtiging voor het voorzien van een tijdelijke werftoegang in Kerkgate voor het uitvoeren van werken
t.h.v. nummer 4, voor de periode van 03/06/2019 tot en met 30/06/2021.
33. Inname openbaar domein in de Dijkstraat nr. 47A. Dossier IOD1066771
Machtiging voor het inrichten van een veiligheidszone tijdens afbraakwerken in de Dijkstraat t.h.v.
nummer 47a, voor de periode van 11/06 tot en met 24/06/2019.
34. Openbare verlichting - regiomasterplan.
Goedkeuren van het principe voor het aanpassen van het regiomasterplan openbare verlichting,
opgemaakt door Fluvius.

35. Leebeekstraat.
Aan de vraag om in de Leebeekstraat ter hoogte van de vijver een vangrail te plaatsen wordt geen gunstig
gevolg gegeven omdat het over een recht stuk weg gaat en een vangrail de onderhoudswerken aan de
wegberm zou bemoeilijken.
BESTUUR SPORT
36. Onderhandse verkoop van 2 baketbaltorens
Goedkeuring van de onderhandse verkoop van 2 tweedehands basketbaltorens, aangekocht in 2012, die
naar aanleiding van de vernieuwing van de stedelijke sporthal werden vervangen. De torens worden
aangekocht door Antwerps Sportplaleis nv voor een bedrag van 6.500,- euro, inclusief BTW.
37. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Ronde van Vlaanderen voor
Dames en Buiten beleef je meer actie
Goedkeuren van de lijst met vrijwilligers/monitoren die meewerken bij de organisatie van de Ronde van
Vlaanderen voor dames en de actie Buiten Beleef Je Meer.
38. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van het wielerevent Snelste Bedrijf
dd.15.06.2019
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het wielerevenement Het
Snelste Bedrijf op zaterdag 15 juni 2019.
39. Vraag organisatie 'Ladies Cycling Trophy Oost-Vlaanderen 2019' betaling ontvangst finalisten
in CRVV dd.10.10.2019 om 19u
Het college kent een financiële tussenkomst toe aan de organisatoren van de Ladies Cycling Trophy OostVlaanderen t.g.v. de ontvangst van de finalisten in het Centrum Ronde van Vlaanderen op 10 oktober
2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
40. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
73.600,73 euro.
41. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
213.296,14 euro, 6,90 euro, 29.820,07 euro, 1.119,04 euro, 18.028,84 euro, 6.007,23 euro, 35.170,73
euro, 37.344,87 euro, 186.226,15 euro, 50,00 euro, 67,75 euro, 1.413,70 euro, 22,93 euro en 1.797,28
euro.
42. Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
Het college neemt kennis van de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van
de opmaak van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheerscyclus.
43. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Kennisname van de verzamelstaat van vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
44. Aanstellen jobstudenten jeugd, administatie en technische diensten . Zomer 2019. aanpassing
nr 1.
Goedkeuren van de geactualiseerde lijst van jobstudenten bij de jeugddienst, de administratieve en de
technische stadsdiensten tijdens de zomervakantie van 2019.
45. Openverklaring consulent archief.
Akkoord met de openverklaring van de functie van consulent archief.

46. Vaste opvangkrachten vakantieopvang.
Goedkeuring van de lijst van opvangkrachten die tijdens de vakantieperiode instaan voor de opvang van
kinderen.
47. Ontslag consulent archief miv 03.06.2019.
Kennisname van het ontslag om medische redenen van een personeelslid van de stad.
KMO - HANDEL
48. Verhuis van een standplaats per abonnement op de wekelijkse markt.
Goedkeuring van de invulling van een vacante standplaats voor de verkoop van textiel van 6 lopende
meter op de donderdagmarkt door een marktkramer.
49. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras Markt 30 te Oudenaarde.
Voor de uitbating van een verbruiksterras Markt 30 levert het college een terrasvergunning af. Het
meubilair moet aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen zoals die in het politiereglement ter zake zijn
opgenomen.
50. Vraag toelating uitdelen flyers voor opening Carrefour Express, J. Lacopsstraat.
Het college gaat akkoord met het uitdelen van flyers in de centrumstraten van de stad op 28 juni 2019
n.a.v. de opening van een nieuwe vestiging van Carrefour Express aan de Jacob Lacopsstraat 18.
51. Vraag toelating voor publiciteitsactie.
Akkoord met het voeren van een publiciteitsactie voor de firma Tapigro met een publiciteitswagen en
bedeling van folders. De actie wordt gevoerd door een reclamebureau op 10 augustus 2019.
INTERNATIONALE RELATIES
52. Jongerenkoor uit Coburg
Het jongerenkoor uit zusterstad Coburg is op doorreis naar the Isle Of Wight en verzorgt in het Centrum
Ronde van Vlaanderen een gratis jubileumconcert. Het college gaat ermee akkoord de leden van het koor
en hun begeleiders een drankje aan te bieden; de vzw Oudenaarde en zustersteden zorgt voor een
broodjeslunch.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 24 juni 2019.

