STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN DINSDAG 11 JUNI 2019 OM 8.00 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda gemeenteraad 24 juni 2019.

De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 24 juni 2019 wordt vastgesteld door het
college.
2.

Ontmoetingsmoment met het nieuwe Fluvius.

Het college gaat akkoord met het voorstel van Fluvius, de fusie tussen Eandis en Infrax, om een
ontmoetingsmoment met het college te organiseren op maandag 7 oktober 2019.
3.

Antwoord ABB op klacht tegen huishoudelijk reglement gemeenteraad. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de antwoordbrief van 3 juni 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur
naar aanleiding van de klacht bij de gouverneur van een gemeenteraadslid tegen het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad.
4.

Klacht bij het ABB tegen beslissing GR voor het leveren en plaatsen van verlichtingsmasten op
de rugbyterreinen. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur met ontvangstmelding
van een klacht tegen de beslissing van de gemeenteraad op 29 april 2019 om verlichtingsmasten aan te
kopen en te plaatsen op de rugbyvelden.
5.

Agenda voor de vergadering van de politieraad op 11 juni 2019. Kennisgeving.

Kennisname van de agenda voor de vergadering van de politieraad van de politiezone Vlaamse Ardennen
op 11 juni 2019.
6.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 24 mei 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 24 mei 2019.
7.

Verhindering Cindy Franssen.

Kennisname van de brief van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst/schepen
Cindy Franssen met de mededeling dat zij door haar verkiezing tot Europees parlementslid tijdelijk
verhinderd zal zijn voormelde functies uit te oefenen.
8.

Invoering fietsvergoeding Auroraziekenhuis A.V. vanaf 1 juli 2019

Kennisneming van de invoering van een fietsvergoeding voor het personeel van het Auroraziekenhuis
A.V. vanaf 1 juli 2019.
9.

Ontslag raadslid Kristof Meerschaut als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van
I.Vl.A. Kennisgeving.

Kennisname van de brief van gemeenteraadslid Kristof Meerschaut met de mededeling van zijn ontslag
als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur in de afvalintercommunale I.Vl.A.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
10. Participatietraject bestuursakkoord - meerjarenplan (herneming)
Akkoord met het voorgestelde participatietraject om de inwoners van de stad nauwer bij het beleid te
betrekken.

11. Entente Florale Europe - krantje
Het college brengt gunstig advies uit over de voorgestelde teksten die via een huis-aan-huis krantje de
Oudenaardse inwoners op de hoogte brengt van de groene en duurzame projecten die de stad recent op het
getouw heeft gezet.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
12. Uitreiking beloning Operatie Proper en communicatie voor volgend schooljaar
Eén school en één vereniging namen in 2018-2019 deel aan Operatie Proper, een project om zwerfvuil
aan te pakken. Zij ontvangen daarvoor een financiële beloning. Door een gerichte communicatie wil de
stad volgend schooljaar méér deelnemende scholen en verenigingen.
13. Aanvraag startkapitaal 'Overal Stroomversnellers' voor het project 'verLEDden van de
openbare verlichting - fase 2'
Via het project 'Overal Stroomversnellers' kan de stad aanspraak maken op een startkapitaal van 23.229
EUR voor 1 van beide ingediende projecten. Gezien het verLEDden van de openbare verlichting ruim
meer stemmen haalde dan de aankoop van een elektrische wagen, wordt het startkapitaal voor de uitvoer
van dit project met goedkeuring van het college aangevraagd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
14. Aanstellen raadsman. Procedure beroep Deputatie. NV Zwijnaarde. Bouwen van een
winkelcentrum en aanleg van wegenis.
Het college beslist om het advocatenkantoor Storme-law uit Gent aan te stellen om de stad juridisch te
vertegenwoordien naar aanleiding van het beroep ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen tot
vernietiging van de beslissing van het college op 11 maart 2019 houdende weigering van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een winkelcentrum en aanleg van wegenis in Kraneveld door
Zwijnaarde nv.
15. Verlenen omgevingsvergunning. Beverestraat 113 - 115. Verbouwen van een woning tot zes
appartementen.
Het dossier werd uitgesteld.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Misweg 24. Verbouwen woning
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen van de woning Misweg 24.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Baarstraat 43. Herstellen pleisterwerk voorgevel
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het herstellen van de bepleistering van de voorgevel
van de woning Baarstraat 43.
18. Weigeren omgevingsvergunning. Weldenstraat 62. Aanpassen voorgevel.
Voor het aanpassen van de voorgevel van de woning Weldenstraat 62 wordt geen omgevingsvergunning
afgeleverd.
19. Weigeren Omgevingsvergunning. Pater Ruyffelaertstraat - Fietelstraat. Verkavelen van grond
Er wordt geen omgevingsvergunning afgeleverd voor de verkavelingsaanvraag Pater RuyffelaertstraatFietelstraat.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Aalststraat 193. Bouwen carport en renovatie voorgevel
Het dossier werd uitgesteld.
21. Verlenen Omgevingsvergunning. Hauwaart 94. Plaatsen terrasoverkapping
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een terrasoverkapping Hauwaart 94.
22. Aktename melding. Meldenstraat 12. Plaatsen van een afdak
Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een afdak Meldenstraat 12.
23. Verlenen omgevingsvergunning. Landlos. Tijdelijke opslagplaats voor grond.

Voor de tijdelijke opslag van grond in de Landlos wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
24. Recht van voorkoop - Smallendam 39
Het college beslist haar recht van voorkoop niet uit te oefenen.
25. Recht van voorkoop - Heurnestraat 73
Het college beslist haar recht van voorkoop niet uit te oefenen.
26. Beroep Deputatie. Intrekking aanvraag. Kerkkouter 32.
Het college neemt kennis van de intrekking van de aanvraag voor het regulariseren van de verharding van
zij- en achtertuin en de aanleg van een terras Kerkkouter 32.
BESTUUR CULTUUR
27. Aanvraag muziekcheque Feestcomité Ename.
Het college keurt de aanvraag voor twee muziekcheques door het feestcomité Ename goed t.g.v. de
organisatie van twee optredens tijdens Feeste t'Ename op 10 augustus 2019.
28. KBO-run 07/06/19 ; bijdrage Oudenaardse muziekband door stad via muziekcheques.
Het college gaat akkoord met het leveren van een financiële bijdrage aan de KBO Run op 7 juni 2019 via
muziekcheques.
29. Programma Vlaanderen Feest! 6 en 7/07/19 – voorstel.
Het programmavoorstel voor Vlaanderen Feest! op 6 en 7 juli 2019 wordt goedgekeurd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
30. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van het centraal kerkbestuur en de
kerkfabrieken van Bevere, Mullem en Sint-Walburga.
EVENEMENTEN
31. Politiereglement op het verkeer nav Retro Ronde 2019
Het politiereglement op het verkeer voor de Retro Ronde 2019 op 15 en 16 juni 2019 wordt door het
college goedgekeurd.
32. Politiereglement-wettelijk kader AB bierfeesten 2019 - aangepaste versie
Goedkeuring van de aangepaste versie van het politiereglement wettelijk kader Adriaan Brouwer
Bierfeesten 2019.
33. Toelating horeca ivm terrasuitbreiding tijdens de AB bierfeesten 2019
He college keurt de door de horecazaken aangevraagde terrasuitbreidingen ter gelegenheid van de
Adriaan Brouwer Bierfeesten 2019 goed.
34. Evenement op openbaar domein : ruiterommegang St-Eligius Eine
Het college gaat akkoord met de voorgestelde verkeersmaatregelen ter gelegenheid van de jaarlijkse
ruiterommegang Sint-Eligius Eine en de rondrit met tractoren, motoren en camions op 30 juni 2019.
35. Evenement op openbaar domein : Casinoboys Weekend
MVC Casinoboys organiseert met goedkeuring van het college zijn jaarlijkse danscafé en eetfestijn op
vrijdag 12 en zondag 14 juli.
36. Evenement op openbaar domein : zomerstraatdrink vzw Licht
Het college gaat akkoord met de organisatie door de vzw Licht van het jaarlijks buurtfeest in de
Blekerijstraat op zondag 25 augustus 2019.
37. Evenement op openbaar domein : avondhoevetocht Landelijke Gilde

De aanvraag om toelating voor de organisatie van de 12e avondhoevetocht door de Landelijke Gilde
Huise-Ouwegem-Mullem op 6 september 2019 wordt goedgekeurd.
38. Geluidsvergunningen Retro Ronde 2019
De geluidsvergunningen n.a.v. de organisatie van de Retro Ronde op 15 en 16 juni 2019 worden
goedgekeurd het schepencollege.
39. Evenement op openbaar domein : Jagerijfeesten
Het college gaat akkoord met de organisatie van de jaarlijkse Jagerijfeesten op 6 juli 2019 en met de
voorgestelde verkeersmaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
40. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken. Bestek nr. W00062017.
Goedkeuren van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 3de verrekening n.a.v. de goedgekeurde vorderingsstaten van de aanleg van een
speelplein en de uitvoering van omgevingswerken in het recreatiedomein Donk.
41. Opmaak van een ruimtelijke visie en een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "
Stationsomgeving centrum". Goedkeuren aanpassen betalingsmodaliteiten.
Aanpassen van de betalingsmodaliteiten voor de opdracht inzake de opmaak van een ruimtelijke visie en
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Stationsomgeving centrum".
42. Scheldeboorden/-kop. Weg- en rioleringstracé in de verkaveling Scheldekop. Goedkeuring
stadsaandeel in het ereloon.
Goedkeuring van het stadsaandeel in het ereloon voor de aanleg van het weg- en rioleringstracé in de
verkaveling Scheldekop.
43. Rioolaansluitingen, overwelven van grachten en plaatsen van IBA's. dienstjaar 2019 - bestek
nr. W59412019. Goedkeuren gunning aan Pevenage & Zoon t.b.v. 166.345 EUR.
Rioolaansluitingen, overwelven van grachten en plaatsen van IBA's dienstjaar 2019. Goedkeuren van de
gunning van de werken aan de firma Pevenage & Zoon.
44. Stadsverkaveling Diependale.
Het dossier wordt uitgesteld.
BESTUUR SPORT
45. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub Sparta Bevere 1ste schijf 2019 - kleine investering
Het college keurt de toelage ten bedrage van 848,93 euro aan voetbalclub Sparta Bevere goed voor het
uitvoeren van kleine werken op en rond het voetbalterrein aan de Doornikse Heerweg.
46. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd LWU Mater op 22 juni
2019
Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijd, georganiseerd door LWU
Mater op 22 juni 2019, wordt goedgekeurd.
47. Vraag toelating tot organisatie NAC-cup op 5 en 6 juli 2019 op het kunstgrasveld Rodelos
Oudenaarde.
Akkoord met de organisatie van het minivoetbaltornooi NAC Cup op 5 en 6 juli 2019 op het
kunstgrasveld van het stedelijk sportcentrum.
48. Organisatie LWU Wielerwedstrijden Welden dd 25.08.2019.
Het college heeft geen bezwaar tegen de organisatie van LWU-wielerwedstrijden in deelgemeente
Welden op 25 augustus 2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

49. Invordering via gerechtsdeurwaarder - niet-fiscale
Akkoord om niet betaalde niet-fiscale vorderingen via een gerechtsdeurwaarder te innen.
50. Invordering via gerechtsdeurwaarder - GAS-BOETES
Akkoord om niet betaalde GAS-boetes via een gerechtsdeurwaarder te innen.
51. Centralisatie ontvangsten gemeentefonds.
Het college beslist de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor het OCMW en het stadsbestuur te
centraliseren bij het stadsbestuur met ingang van 1 januari 2020.
52. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
41.385,93 euro.
53. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 14.727,51 euro, 385.057,44 euro, 4.92 euro, 101.025,28 euro, 34.292,19 euro, 33.816,51 euro en
17.432,07 euro.
54. Meerjarenplanaanpassing 8 2014-2021.
Het college neemt kennis van de meerjarenplanaanpassing nr. 8 2014-2021.
55. Budgetwijziging 1-2019.
Het college neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1-2019.
BESTUUR PERSONEEL
56. Tijdelijke aanstelling vervanger medewerker bibliotheek.
Akkoord met de tijdelijke aanstelling van een vervanger voor een medewerker van de bibliotheek voor de
periode 1 juli-31 augustus 2019.
57. Inschakeling jobstudent op zaterdag, bibliotheek.
Het college heeft geen bezwaar tegen de aanstelling van een jobstudent die tot het einde van 2019 op
zaterdag tewerkgesteld wordt in de bibliotheek.
58. Verlenging tijdelijke aanstelling, financiële dienst.
De tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker in de financiële dienst wordt verlengd met
ingang van 17 juni 2019 tot een hoofddeskundige financiën wordt aangeworven.
59. Arbeidsongeval. Bepalen rente invaliditeit.
Het arbeidsongeval van een medewerker in het containerpark heeft niet tot blijvende
arbeidsongeschiktheid geleid. Er wordt dan ook gen rente voor blijvende invaliditeit uitgekeerd.
60. Verlenging waarneming.
De functie van waarnemend diensthoofd door een administratief medewerker wordt verlengd van 1 juli
2019 tot en met 31 december 2019.
61. Ouderschapsverlof en medische bijstand : uitbreiding 1/10 de ouderschapsverlof en
versoepeling opname.
Het college gaat akkoord met de toekenning van 1/10de ouderschapsverlof én een versoepeling van
opname van verlof in het kader van medische bijstand en het ouderschapsverlof, volgens de bepalingen
van het Koninklijk Besluit van 5 mei 2019.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
62. Inrichten BeeldBad KlankStroom 2019 2020
Het college gaat akkoord met de verderzetting van het project Beeldbad/KlankStroom tijdens het
schooljaar 2019-2020.

63. Eindejaar jury en aktiviteiten 2019 KABK
Akkoord met het voorgestelde programma voor de eindejaarsactiviteiten en de voorgestelde vergoeding
voor de juryleden die de werken van de leerlingen beoordelen.
JEUGD
64. Ontbijt dag van de jeugdbeweging
Het college geeft toestemming voor de organisatie van een ontbijt voor alle leden van jeugdverenigingen
die in uniform verschijnen op vrijdag 18 oktober t.g.v. de Dag van de Jeugdbeweging.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
65. Bedankingsactiviteit buitenschoolse opvang einde schooljaar
Akkoord met de organisatie op 25 juni van een bedankings-barbecue voor de opvangkrachten van de
buitenschoolse kinderopvang.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 8 juli 2019.

