STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Vergaderingen schepencollege en vast bureau tijdens de zomerperiode.

De laatste vergaderingen van college en vast bureau vinden plaats op maandag 15 juli. Geen
vergaderingen op 22 en 29 juli. Na de zomervakantie vergaderingen op 5 augustus.
2.

Vergaderingen gemeente- en OCMW-raad 2de jaarhelft 2019.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde vergaderdata van gemeente- en OCMW-raad na de
zomervakantie.
3.

Verslag vergadering politieraad op 11 juni 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 11 juli 2019.
4.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 4 juni 2019.
Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 4
juni 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Goedkeuring subsidie voor het installeren van een pelletketel

Goedkeuring van een subsidie voor het installeren van een pelletketel bij de particuliere woning
Braambrugstraat 56.
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende deels aktename van de
melding voor de opslag van max. 10.000 m³ grond gelegen Berchemweg 115 te Oudenaarde

Besluit van het college met deels aktename van de melding voor de opslag van max. 10.000 m³ grond
Berchemweg 115.
7.

Organisatie van een Dag van de Duurzaamheid op basis van het Boost je Buurt - event van
Gemeente voor de Toekomst

Akkoord met de organisatie van een Dag van de Duurzaamheid in samenwerking met Gemeente voor de
Toekomst. De datum voor het event wordt later vastgelegd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Dijkstraat 1. Rooien van een beuk.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het rooien van een beuk, Dijstraat 1.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Aalststraat 172. Bouwen woning.

Voor het bouwen van een woning Aalststraat 182 wordt een omgevingsvergunning verleend.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Ankerstraat 29. Regulariseren verbouwing
Voor de regularisatie van de verbouwing van de woning Ankerstraat 29 levert het college een
omgevingsvergunning af.

11. Verlenen Omgevingsvergunning. Tivolistraat 185. Bouwen van een carport
Aflevering van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport Tivolistraat 185.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Industriepark De Bruwaan 2. Vellen van bomen.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen Industriepark De Bruwaan 2.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Martijn Van Torhoutstraat 135. Verbouwen en uitbreiden
woning.
Voor de verbouwing en uitbreiding van de woning Martijn Van Torhoutstraat 135 levert het college een
omgevingsvergunning af.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Puistraat 46. Terreinaanlegwerken
Aflevering van een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van de kelder en garage Doornikse
Heerweg 115 naar schoonheidssalon.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg 115. Functiewijziging kelder/garage
naar schoonheidssalon.
Voor het plaatsen van een afsluiting Markt 61 wordt een omgevingsvergunning verleend.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Markt 61. Plaatsen afsluiting.
17. Verzoekschrift tot voortzetting van de annulatieprocedure. Bouwen winkelcentrum en de
aanleg van een wegenis. Kraneveld.
Het college neemt kennis van het verzoekschrift aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot
voortzetting van de rechtspleging tegen de bouw van een winkelcentrum en aanleg van wegenis in
Kraneveld.
BESTUUR CULTUUR
18. Bierfeesten@dewoeker - regeling en prijzen drankverkoop.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde praktische regeling en de drankprijzen t.g.v.
Bierfeesten@dewoeker.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
19. Concessies.
Goedkeuring van de aangevraagde grafconcessies.
EVENEMENTEN
20. Politiereglement op het verkeer nav ruiterommegang St-Eligius Eine
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Ruiterommegang St-Eligius Eine op 30 juni 2019 wordt
goedgekeurd..
21. Politiereglement op het verkeer nav Corpusfeesten
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Corpusfeesten op 29 en 30 juni 2019 in de Corpusstraat
wordt goedgekeurd.
22. Politiereglement op het verkeer nav Jagerijfeesten
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. Jagerijfeesten op 6 juli 2019 in Jagerij Mater wordt
goedgekeurd.
23. Politiereglement op het verkeer nav straatfeest Ganzendries
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. het straatfeest in de Ganzendries op zaterdag 6 juli 2019 wordt
goedgekeurd.
24. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Stationsstraat.
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de rommelmarkt in de Stationsstraat op zaterdag 24 augustus
2019 wordt goedgekeurd.

25. Politiereglement op het verkeer nav Sint-Pietersvuur
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het Sint-Pietersvuur op vrijdag 28 juni 2019
in de Fabrieksstraat wordt goedgekeurd.
26. Politiereglement op het verkeer nav straatfeest Ijzerstraat
Het politiereglement n.a.v. het straatfeest in de Ijzerstraat op 25/08 wordt goedgekeurd.
27. Politiereglement op het verkeer nav vierdaagse feesten Nederename
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de vierdaagse kermisfeesten van 6 t.e.m. 10 september 2019 in
Nederename wordt goedgekeurd.
28. Politiereglement mbt feestzone vierdaagse feesten Nederename
Het politiereglement met afbakening van de feestzone n.a.v. de vierdaagse kermisfeesten in Nederename
wordt goedgekeurd.
29. Politiereglement op het verkeer nav carwash KLJ Nederename
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een carwash-actie op 29 juni 2019 door KLJ
Nederename op de parking aan de Sint-Vedastusstraat.
30. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Scheldesteenstraat
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van een speelstraat in de
Scheldesteenstraat.
31. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Grimbergen
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van een speelstraat in Grimbergen wordt
goedgekeurd.
32. Evenement op openbaar domein: feeste t' Ename en koesterfeeste
Akkoord met de organisatie van Feeste t' Ename en de Koesterfeeste van 9 t.e.m. 12 augustus 2019 in de
centrumstraten in Ename.
33. Evenement op openbaar domein: Duckrace
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Duckrace op 22 september 2019 op de Schelde door
Lionsclub Oudenaarde-Vlaamse Ardennen.
34. Evenement op openbaar domein : Aarova rallysprint en randactiviteiten
Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse Aarova rally van 13 t.e.m. 15 september 2019 op
voorwaarde dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen en vooraf een plaatsbeschrijving van
het parcours wordt opgemaakt.
35. Evenement op openbaar domein: Mullem kermis
Akkoord met het voorgestelde programma voor de kermis in Mullem van 6 t.e.m. 8 september 2019.
36. Overeenkomst Apéro
Het college gaat akkoord met de voorgestelde overeenkomst met de organisatoren van het evenement
Apéro.
37. Oudenaarde Zomert
Goedkeuring van het evenement Oudenaarde Zomert met elke zaterdagnamiddag in de vakantiemaanden
juli en augustus een optreden op de Markt.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
38. Weg- en rioleringswerken in de Broekstraat ( 1ste fase : Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr.
W00752017. Goedkeuren van de 5e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 5de verrekening van uitgevoerde meerwerken m.b.t. de weg- en rioleringswerken in
de Broekstraat.

39. Inname openbaar domein in de Stationsstraat 49. Dossier IOD1071303
Akkoord met de inname van het openbaar domein in de Stationsstraat 49 voor het plaatsen van een
stelling.
40. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Gevaertsdreef - Devosstraat.
Dossiernr. 444487.
Afleveren van een machtiging aan Proximus voor de aanleg van telecommunicatieleidingen in der
Gevaertsdreef en de Devosstraat.
41. Inname openbaar domein in de Gelukstede. Dossier IOD1071536
Goedkeuring van de inname van het openbaar domein in de Gelukstede 2 voor het plaatsen van een
stelling.
42. Weg- en rioleringswerken Mullem. Goedkeuren uurloon/dagloon voor door studiebureau
Antea bijkomend uit te voeren opdrachten.
Goedkeuring van het uurloon/dagloon voor door studiebureau Antea bijkomend uit te voeren opdrachten
in het kader van de weg- en rioleringswerken in Mullem.
43. Inname openbaar domein in de Graaf Van Landaststraat 41-43. Dossier IOD1070180
Akkoord met inname van het openbaar domein in de Graaf Van Landaststraat 41-43 voor het plaatsen van
werfhekkens.
44. Inname openbaar domein in de Gevaertsdreef 78. Dossier IOD1071955
Akkoord met de inname van het openbaar domein in de Gevaertsdreef 78 voor het plaatsen van een
stelling.
45. Industriepark De Bruwaan 43. Doorverkoop unit 20. Recht van voorkoop stad.
Bij de doorverkoop van unit 20 op het industriepark De Bruwaan ziet de stad af van haar voorkooprecht.
46. Sint-Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte. Urgentiewerken.
In het kader van de uit te voeren urgentiewerken aan de muurschilderingen in de crypte van de SintEligiuskerk in Eine beslist het college dat het niet gesubsidieerd saldo en de ereloonkosten van het
studiebureau gedragen moeten worden door de kerkfabriek.
47. Leveren en plaatsen van self-leveldeksels in de Leupegemstraat.
N.a.v. onderhoudswerken die door het Agentschap Wegen & Verkeer in de Leupegemstraat worden
voorzien worden door de stad 12 self-levelriooldeksels aangekocht en geplaatst.
48. Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat. Wijziging uitvoering.
Het college gaat akkoord met enkele praktische aanpassingen n.a.v. de uitvoering van de weg- en
rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.
49. Heraanleg openbaar domein en infrastructuur Weverstraat.
Goedkeuring van het principe om in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen het openbaar domein in de Weversstraat te
vernieuwen n.a.v. de renovatie van de appartementsblokken.
50. Verkoop perceel Eineplein.
Goedkeuring van de onderhandse verkoop van een strook grond naast de kerkhofmuur t.h.v. het
Eineplein.
BESTUUR SPORT
51. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub Sparta Bevere 2de schijf 2019 - kleine investering
Akkoord met de uitbetaling van een buitengewone toelage van 848,93 euro aan voetbalclub Sparta Bevere
voor investeringen aan de accommodatie op het voetbalterrein aan de Doornikse Heerweg.

52. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de personeelssportdag en
afstempeling loopcriterium.
Akkoord met de lijst van monitoren en vrijwilligers die hun medewerking verlenen bij de organisatie van
de ambtenarensportdag voor het stads- en OCMW-personeel en het loopcriterium.
53. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Triatlon van Vlaanderen dd.07.07.2019
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen
op 7 juli 2019.
54. Leveren van meststoffen voor voetbalvelden sportcentrum A, B, D, E, F en G en voetbalvelden
deelgemeenten (15). Goedkeuren van de eindafrekening
Akkoord met de eindafrekening van het dossier leveren van meststoffen voor de voetbalterreinen in het
sportcentrum en de deelgemeenten.
55. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Triatlon van Vlaanderen
dd.07.07.2019. Leurhandel.
Akkoord met het politiereglement op de leurhandel t.g.v. de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen
op 7 juli 2019.
56. Organisatie Peugeot Classics Vandecasteele dd. 13 en 14.07.2019 op het CRVVplein
Akkoord met de organisatie van het fietsevenement Peugeot Classics Vandecasteele op 13 en 14 juli en
met de inrichting van een bevoorradingspost op het Ronde van Vlaanderenplein.
57. Recrean Skippers: vraag financiële steun deelname skippers in Graz Oostenrijk: EK en Open
Team Tournament dd. 17.07.2019
Aan de Recrean Skippers wordt een toelage van 950,- euro toegekend voor hun deelname aan het
Europees kampioenschap op 17 juli 2019 in het Oostenrijkse Graz.
58. Principiële goedkeuring uitbreiding padel.
Principieel akkoord voor de uitbreiding van het sportcentrum met padelterreinen door de vzw Padel.
59. Advies 2019/1 dd. 16 mei 2019 Seniorenraad Oudenaarde
Het college neemt kennis van het advies van de Seniorenraad Oudenaarde om de bevolking te
sensibiliseren om meer te bewegen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
60. Plan van aanpak: duurzame en verkeerveilige schoolomgevingen
Akkoord met het plan van aanpak en de timing voor de uitvoering ervan in het kader van duurzame en
verkeersveilige schoolomgevingen.
61. Campagne VSV rond snelheid - Control Cruiser
Akkoord met medewerking in oktober 2019 aan de campagne tegen te snel rijden van de Vlaamse
Stichting voor Verkeerskunde.
62. Probeeractie De Lijn 1ste secundair
Het college neemt kennis van de brief van vervoersmaatschappij De Lijn met melding van de
'probeeractie' om schoolgaande jongeren warm te maken voor het gebruik van het openbaar vervoer door
de leerlingen die naar het 1ste jaar secundair onderwijs overgaan een gratis jaarabonnement aan te bieden.
63. Tijdelijke installatie mobiele fietstellers provincie
Het college neemt kennis van de brief van de provincie Oost-Vlaanderen met de melding van de
uitvoering van fietstellingen om de impact van het fietsknooppuntennetwerk te monitoren.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
64. 3de Kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen, aj. 2018
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 3de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 62.727,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.
65. 2de Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil
en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark, aj. 2018
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de inzameling en
verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark
DIFTAR vast ten bedrage van 630,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.
66. Organisatiebeheersing-luik financiën : kredietbewaking 2de semester 2019
Het college beslist het huidige kredietbewakingssysteem, inclusief de werking met interne
kredietverschuivingen, te behouden voor de het 2de semester van 2019.
67. 2de Kohier betreffende de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van
commerciële vestigingen, aj. 2018 ten bedrage van 900,00 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de voor het
publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 900,00
euro en verklaart het uitvoerbaar.
68. 7de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018 ten bedrage van
2.256,00 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 7de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven aanslagjaar 2018 vast ten bedrage van 2.256,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.
69. Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2018. Proces-verbaal van vaststelling van
overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven ambtshalve vaststelling
Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aanslagjaar 2018. Proces-verbaal van vaststelling van
overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven en ambtshalve
vaststelling van de heffing.
70. 1ste Kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen, aj. 2019 (indeling GZ)
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen aanslagjaar 2019, indeling GZ vast ten bedrage van 739.732,50 euro en verklaart het
uitvoerbaar.
71. 1ste Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing Gezinnen, aj. 2019 (indeling KSZ)
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen aanslagjaar 2019, indeling KSZ vast ten bedrage van 71.151,00 euro en verklaart het
uitvoerbaar.
72. Kohier betreffende de Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark, aj. 2018 ten bedrage van 248,92
euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de inzameling en
verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark
DIFTAR vast ten bedrage van 248,92 euro en verklaart het uitvoerbaar.
73. Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten
Akkoord met de rapportering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
74. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
94.963,99 euro.

75. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
2.214.089,40, euro, 266.394,85 euro, 831.497,48 euro, 319.993,10 euro, 298,49 euro, 34.129,33 euro,
30.724,52 euro, 38.342,20 euro, 54.136,08 euro, 11.664,83 euro, 1.403,70 euro, 7.316,98 euro en -506,99
euro.
76. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 13/06/2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de
centrale kas op datum van 13 juni 2019 met een saldo van 6.616,80 euro. Het te verantwoorden verschil
bedraagt 0,00 euro.
77. Interne controle van de centrale kas d.d. 13/06/2019
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op datum van 13 juni 2019.
78. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen.
INFORMATICA
79. Uitbreiding op bestaand dossier verlengen abonnementen en gesprekskosten vaste
telefoondiensten vanaf 1 maart 2019 tot 31 december 2019.
Goedkeuring van de uitbreiding op bestaand dossier verlengen abonnementen en gesprekskosten voor
vaste telefoondiensten vanaf 1 maart 2019 tot 31 december 2019.
80. Uitbreiding op bestaand dossier huur Microsoft licenties 2019.
Goedkeuring van de uitbreiding op het bestaande dossier huur Microsoft-licenties 2019 n.a.v. de
gedeeltelijke vernieuwing van het serverpark.
BESTUUR PERSONEEL
81. Vervanging vaste opvangkracht vakantieopvang.
Goedkeuring van de vervanging van een vaste opvangkracht in de vakantieopvang, tijdelijk afwezig
wegens een ongeval.
82. Verlenging arbeider onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging voor onbepaalde duur van de aanstelling van een voltijds arbeider.
83. Verlenging medewerker communicatie onbepaalde duur.
Akkoord met de verlenging voor onbepaalde duur van de aanstelling van een medewerker communicatie
in voltijds dienstverband.
84. Aanstellen jobstudenten. Zomer 2019. Aanpassing nr 2.
Akkoord met de aanpassing van de aanstelling van jobstudenten tijdens de vakantieperiode.
85. Verlenging zaalwachter.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling in contractueel dienstverband van een voltijds
zaalwachter van 1 juli tot en met 31 december 2019.
86. Mandataris en vrijwilliger.
Het dossier werd uitgesteld.
KMO - HANDEL
87. Aanvraag plaatsen tent Broodstraat 33 tijdens Bierfeestbraderie.
Akkoord met het plaatsen van een tent t.h.v. het handelspand en pop-up-kledingwinkel Broodstraat 33
tijdens de Bierfeestbraderie.

JEUGD
88. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Akkoord met de lijst van vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de speelpleinwerking en de
Kadeefeesten.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
89. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang
Akkoord met de aanstelling van een verenigingswerker in de voor- en naschoolse kinderopvang van 1
juni tot en met 30 juni 2019.
90. Aanstelling monitoren kinderopvang vakantieperiodes 2019
Goedkeuring van de lijst met vrijwilligers die in 2019 instaan voor de vakantieopvang van kinderen.
91. Buitenschoolse opvang vraag factureren per kwartier
Het college gaat niet in op de vraag om voor de buitenschoolse opvang te factureren per begonnen
kwartier i.p.v. per begonnen halfuur zoals tot nu toe gebeurt.
92. Internationale Dag van de Vrede op 21/09
Akkoord met het uithangen van de vredesvlag tijdens de week van 21 september 2019.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 15 juli 2019.

