STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 17 JUNI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Cindy Franssen: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Sybille De Vos: schepen verontschuldigd voor de agendapunten 1 tot en met 55;
Carine Portois: schepen

SECRETARIAAT
1.

Slotzitting Entente Florale.

Akkoord met het afvaardigen van een vertegenwoordiging van het stadsbestuur naar de prijsuitreiking van
de Europese wedstrijd Entente Florale op 28 en 29 september 2019 in het Oostenrijkse Salzburg.
ONTVANGSTEN
2.

Ontvangsten sport

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis van de kampioenenploeg van voetbalclub VV
Volkegem op 22 juni 2019 en minivoetbalclub NAC n.a.v. het 25-jarig bestaan van de bestaan van de
club op 19 oktober.
3.

Jubileums maand juli

Het college neemt nota van de data van de viering van huwelijksjubilea in de loop van de maand juli.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
4.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het exploiteren van een kunststofschrijnwerkerij gelegen Serpentsstraat 39 te
Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van het exploiteren van een
kunststofschrijnwerkerij gelegen Serpentsstraat 39.
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van overdracht van een paardenpension gelegen Geraardsbergenstraat 210 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van de overdracht van een paardenpension gelegen
Geraardsbergenstraat 210.
6.

Advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van een IIOA van klasse
1 met SH van een betoncentrale gelegen Meersbloem-Melden 20 te Oudenaarde

Advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van een IIOA van klasse 1 met SH
van een betoncentrale gelegen Meersbloem-Melden 20.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
7.

Beroep Leegstand Bergstraat 47

Het beroep tegen de opname van het pand Bergstraat 47 in het leegstandsregister wordt ontvankelijk maar
ongegrond verklaard.
8.

Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) woonbeleid door SOLVA

Het college gaat akkoord met het instappen in het intergemeentelijk project van de intercommunale
SOLVA ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, waarvan ook Wortegem-Petegem, Kruisem en
Horebeke deel uitmaken.

9.

Verlenen omgevingsvergunning. Beverestraat 113 - 115. Verbouwen van een woning tot zes
appartementen.

Voor de verbouwing van de panden Beverestraat 113-115 tot 6 appartementen wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Aalststraat 193. Bouwen carport en renovatie voorgevel
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport en het renoveren van de
voorgevel van het pand Aalststraat 193.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Den Osse 6. Bouwen tuinhuis / carport.
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis en een carport Den
Osse 6.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Textielstraat 1. Bouwen tuinhuis.
Voor het plaatsen van een tuinhuis Textielstraat 1 levert het college een omgevingsvergunning af.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Wolvenstraat 46. Verbouwen/uitbreiden woning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning
Wolvenstraat 46.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Reytstraat 255. Verbouwen woning.
Voor de verbouwing van de woning Reytstraat 255 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
15. Verlenen omgevingsvergunning. Rotelenberg. Rooien bomen.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het rooien van bomen langs de Rotelenberg.
16. Aktename melding. Vaddenhoek 61. Plaatsen pergola
Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een pergola Vaddenhoek 61.
BESTUUR CULTUUR
17. Lokaal Oude Gemeenteschool Bevere voor Litoziekla.
Het college gaat ermee akkoord een lokaal in de oud-gemeenteschool aan de Deinzestraat in Bevere ter
beschikking te stellen van de jongerentoneelvereniging Litoziekla. De stad staat in voor het vernieuwen
van het sanitair in het gebouw. Er wordt een gebruiksovereenkomst met de vereniging afgesloten.
18. Evaluatie voorjaar 2019 en programmatie voorjaar 2020 in De Woeker.
Het college neemt kennis van het evaluatierapport over het voorjaar 2019 en de programmavoorstellen
voorjaar 2020 in het gemeenschapscentrum De Woeker.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
19. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de kerkraden van de kerkfabrieken
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele, Leupegem en Mater.
EVENEMENTEN
20. Politiereglement op het verkeer nav vintage en brocante rommelmarkt Markt
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een brocante- en vintagerommelmarkt op de Markt op 21 juli 2019.
21. Politiereglement op het verkeer nav Sint-Pietersfeesten
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Sint-Pietersfeesten op
29 en 30 juni 2019 in de Deinzestraat in Bevere.

22. Politiereglement op het verkeer nav Lariefeesten
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Lariefeesten in de wijk Lazerije op 29 juni wordt
goedgekeurd door het Schepencollege.
23. Politiereglement-wettelijk kader AB bierfeesten 2019 - aanvulling Food & Beer village
Het college gaat akkoord met het voorgestelde politiereglement-wettelijk kader voor de Food & Beer
Village op de Adriaan Brouwer Bierfeesten 2019.
24. Evenement op openbaar domein : Lions familiale fietshappening
Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse familiale fietshappening van de Lions Club Oudenaarde op
29 september 2019.
25. Evenement op openbaar domein: car wash KLJ Nederename
Het college zet het licht op groen voor de tijdelijke inrichting op 29 juni 2019 van een carwash op de
parking achter de kerk van Nederename door KLJ Nederename.
26. Evenement op openbaar domein: nacht van de jeugdbeweging
Akkoord met de organisatie van een fuif op het grasplein t.h.v. The Outsider op recreatiedomein Donk als
afsluiter van de Nacht van de Jeugdbeweging op 18 oktober 2019.
27. Evenement op openbaar domein : straatfeest Ganzendries
Het college gaat akkoord met de organisatie van een straatfeest voor de bewoners van de Ganzendries op
6 juli 2019 en de voorgestelde verkeersmaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
28. Scheldeboorden/kop : aanleg Bergen-op-Zoomplein - bestek nr. W00182017. Goedkeuring van
de eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening voor de aanleg van het Bergen-op-Zoomplein.
29. Aansluiting Broeke. Goedkeuren PV van voorlopige oplevering.
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van het project "aansluiting Broeke".
30. Ontwerp en uitvoering communicatiecampagne tentoonstelling Adriaen Brouwer: meester van
emoties - bestek nr. D00722017. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Goedkeuren van de vrijgave van de borgtocht gesteld in het kader van de communicatiecampagne voor de
tentoonstelling rond Adriaen Brouwer in 2018.
31. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Goedkeuren van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 3e verrekening i.v.m. de aanleg van de rugbyvelden tegen overeengekomen prijzen.
32. Inname openbaar domein op de hoek Dijkstraat 8 - Ververijstraat. Dossier IOD1068646
Verlenen machtiging voor het plaatsen van een stelling op de hoek van de Dijkstraat met de Ververijstraat
voor het uitvoeren van gevelwerken tijdens de periode van 18/06 tot en met 11/07/2019.
33. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2019 - bestek nr W59502019. Goedkeuren van
de gunning.
Goedkeuren gunning aan de firma nv De Groote Gaston voor het aanbrengen van wegmarkeringen op het
grondgebied van de stad.
34. Collector Korsele - Sint-Blasius-Boekel (Smarre). Goedkeuren proces-verbaal van definitieve
oplevering.
Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering van het project "Collector Korsele - SintBlasius-Boekel (Smarre)".

35. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Bestek nr. W59432019.
Goedkeuren gunning.
Goedkeuren van de gunning aan de firma nv Van Robays van de werken voor het buitengewoon
onderhoud aan asfaltverhardingen in 2019.
36. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Broekstraat - Pauwel Vander
Scheldenstraat. Dossiernr. 55OUDO/394005.
Verlenen machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de Broekstraat en
de Pauwel Vander Scheldenstraat.
37. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in Beverestraat - Verdurestraat.
Dossiernr. 436916.
Verlenen machting aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de Beverestraat en
de Verdurestraat.
38. Fluvius : aanleg ondergrondse leidingen in de Deinzestraat-Windmolenstraat. Dossiernr.
330273.
Er wordt aan Fluvius een vergunning afgeleverd voor de aanleg van ondergrondse leidingen in de
Deinzestraat en de Windmolenstraat.
39. Aanleg tijdelijke parking Scheldekop. Brief naar Regie der Gebouwen.
Het college neemt kennis van de brief naar de Regie der Gebouwen met de vraag om goedkeuring van de
aanleg door de stad van een tijdelijke parking op de Scheldekop naast de gevangenis in de
Bourgondiëstraat.
BESTUUR SPORT
40. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers
Het college keurt de lijst van vrijwilligers goed die prestaties zullen leveren t.g.v. van de Bierloop.
41. Principiële goedkeuring uitbreiding padel
Het dossier wordt uitgesteld.
42. Gebruik parking tussen Café Plezanten Hof en hoofdingang stadion dd 29.06.2019 om 17u
voor 2 bussen RSC Anderlecht voor wedstrijd KSVO - RSCA
Akkoord met het gebruik van de parking tussen Café Plezanten Hof en de hoofdingang van het
voetbalstadion aan de prins Leopoldstraat op 26 en 29 juni voor de supportersbussen van de
voetbalploegen E. Moeskroen en RSC Anderlecht ter gelegenheid van vriendschappelijke wedstrijden
tegen KSV Oudenaarde.
43. Lake Night
Akkoord met de organisatie van het evenement Lake Night op 27 en 28 juli 2019 door Watersportclub
Absolut vzw aan de Donkvijver mits het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.
44. Advies 2019/1 dd. 16 mei 2019 Seniorenraad Oudenaarde
Het dossier wordt uitgesteld.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
45. Aanvraag richtingsaanwijzers Home Health Products
Het college gaat akkoord met het plaatsen van richtingsaanwijzers naar het bedrijf Home Health Products
aan de Ambachtstraat.
46. Ontwerpverslag bestuurlijke vervoerregioraad Vlaamse Ardennen
Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de bestuurlijke
Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen op 22 mei 2019.

47. Regionale Mobiliteitscommissie 20/05/2019 - sneltoets mobiliteitsplan
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de regionale Mobiliteitscommissie op
20 mei 2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
48. Zefier- garantieverklaring strategische participaties.
Het college gaat ermee akkoord de vraag tot het verlenen van een garantieverklaring voor strategische
participaties, die worden aangegaan door de financieringsvereniging Zefier, voor goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad in september.
49. Onverhaalbare posten.
Akkoord met de lijst van onverhaalbare invorderingen.
50. Oninbare posten.
Akkoord met de lijst van oninbare vorderingen.
51. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
143.023,73 euro.
52. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
523.183,33 euro, 18.691,25 euro, 9,16 euro, 477,99 euro, 47.972,04 euro, 39.995,34 euro, 2.177,40 euro,
2,70 euro, 60,00 euro, 2.855,20 euro en 200.000,00 euro.
53. Kastoestand d.d. 31/05/2019.
Het college neemt kennis van de kastoestand op datum van 31 mei 2019 met een globaal saldo van de
rekeningen van de klasse 5 ten bedrage van 33.681.714,50 euro.
INFORMATICA
54. Bijkomende licentie Recreatex software t.b.v de sportdienst – Uitbreiding op besluit
Schepencollege dd° 25 02 2019 : Onderhoud Recreatex software t.b.v. administratieve diensten
- dienstjaar 2019 - Toewijs
Akkoord met de aanvraag van een bijkomende licentie Recreatex software ten behoeve van de
sportdienst.
55. Icarus Premium – Mijn HR – Opstartkosten en parametrisatie en opleiding – Uitbreiding op
besluit Schepencollege dd° 25 02 2019 : Huur softwarepakket ICARUS Premium voor
ondersteuning, opvolging en opmaak functionerings- en evaluatiegesprekken, MijnHR
Premium Web portaal voor medewerkers Stad en OCMW, JobSolutions Premium bij A&S
Solutions + dataconsistentie - dienstjaar 2019 - Toewijs.
Akkoord met huur softwarepakket ICARUS Premium voor ondersteuning, opvolging en opmaak
functionerings- en evaluatiegesprekken, MijnHR Premium Web portaal voor medewerkers stadsbestuur
en OCMW, JobSolutions Premium bij A&S Solutions.
BESTUUR PERSONEEL
56. Verlenging aanstelling arbeider, onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling voor onbepaalde duur van een arbeider met ingang van
1 juli 2019.
57. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang/adm en techn diensten. Zomer 2019. Aanpassing nr 2
.
Goedkeuring van de aangepaste lijst van jobstudenten voor de vakantieopvang en de technische diensten
tijdens de zomer van 2019.

58. Verlenging tijdelijk contract sportdienst.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een tijdelijke medewerker bij de sportdienst van 1
juli tot en met 30 september 2019.
59. Verlenging tijdelijk contract toerisme.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een tijdelijke medewerker in de dienst toerisme
van 1 juli tot en met 31 december 2019.
60. Verlenging tijdelijk contract onthaal.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een tijdelijke medewerker onthaal van 1 juli 2019
tot en met 31 december 2019.
61. Waarneming hogere functie dienst ruimtelijke ordening.
Het dossier werd uitgesteld.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
62. 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 voorgestelde samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de
overgangs- en eindexamens van de leerlingen van het schooljaar 2018-2019 in de stedelijke
muziekacademie.
63. Aanstellen verenigingswerker
Goedkeuring van de aanstelling van een verenigingswerker voor het onthaal en het toezicht in de
stedelijke muziekacademie van 19 juni tot en met 30 juni 2019.
64. Vervanging leerkracht met ziekteverlof, van 24 mei 2019 tot en met 09 juni 2019.
Akkoord met de tijdelijke vervanging van een zieke leerkracht van 24 mei tot en met 9 juni 2019.
65. Vervanging leerkracht met ziekteverlof, van 24 mei 2019 tot en met 09 juni 2019.
Akkoord met de tijdelijke vervanging van een zieke leerkracht voor de periode van 24 mei tot en met 9
juni 2019.
66. Vervanging leerkracht met ziekteverlof, van 11 juni 2019 tot en met 21 juni 2019.
Akkoord met de tijdelijke vervanging van een zieke leerkracht voor de periode van 11 juni tot en met 21
juni 2019.
67. Vervanging leerkracht met ziekteverlof, van 11 juni 2019 tot en met 21 juni 2019.
Akkoord met de tijdelijke vervanging van een zieke leerkracht voor de periode van 11 juni tot en met 21
juni 2019.
KMO - HANDEL
68. Vergunning Horeca Inrichting. Tandoori Home, Louise Mariekaai 1 te Oudenaarde
Aflevering van een horecavergunning voor het restaurant Tandoori Home, Louise Mariekaai 1.
69. Aanvraag toelating occasionele verkoop op de donderdag- en boerenmarkt.
De aanvraag om toelating voor een occasionele verkoop op de donderdagmarkt en de boerenmarkt op
diverse data door de handelszaak Andres wordt goedgekeurd.
JEUGD
70. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van activiteiten,
georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
71. Convenant Leerpunt Centrum Basiseducatie.
Goedkeuring van de nieuwe overeenkomst tussen het stadsbestuur en Leerpunt, het Centrum
Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen afdeling Vlaamse Ardennen. De stad subsidieert Leerpunt jaarlijks
met 12.395,- euro.
72. Subsidie aan CGGZ ZOV - PISAD 2019
Akkoord met de toekenning van een subsidie aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ZuidOost-Vlaanderen na de inkanteling van PISAD, het intergemeentelijk samenwerkingsverband tegen
drugmisbruik. Het subsidiedossier wordt in september voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 15 juli 2019.

