STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 1 JULI 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

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

SECRETARIAAT
1.

Vergaderingen college en vast bureau op 12 augustus.

De vergaderingen van het college en het vast bureau van 12 augustus worden verplaatst naar
dinsdagvoormiddag 13 augustus om 10.00u.
2.

Klacht lawaaioverlast bij evenementen. Kennisgeving.

Kennisname van een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met lawaaioverlast bij
diverse evenementen.
3.

Meerjarenplan Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Kennisgeving.

Kennisname van het financieel meerjarenplan 2020-2025 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
TOERISME
4.

Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen
- uitbreiding 2

De geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en het MOU voor 2019
wordt goedgekeurd.
5.

Aanstelling stadsgidsen als verenigingswerker

Aanstelling van 2 stadsgidsen als verenigingswerker van 1 juli tot en met 31 december 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van overdracht van een servicestation gelegen Gentstraat 71-73 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van de overdracht van een servicestation gelegen
Gentstraat 71-73.
7.

Aanstellen van een energiecoachingbedrijf voor het coachen van ondernemingen - D00012017 goedkeuring eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening van de energiecoach E20 Energieadviseurs voor het coachen van
ondernemingen binnen het project ZOVER (Zuid-Oost-Vlaams Energiereductieproject).
8.

Kennisgeving opmaak pv wegens inbreuk op het Pesticidenbesluit

Het college neemt kennis van het proces-verbaal, opgemaakt door de toezichthouder van de stedelijke
milieudienst ten laste van onbekenden wegens overtreding van het pesticidenbesluit.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
9.

Weigeren Omgevingsvergunning. Pater Ruyffelaertstraat - Fietelstraat. Verkavelen van grond

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in de Pater Ruyffelaertstraat-Fietelstraat wordt
geweigerd.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Martijn van Torhoutstraat 94. Plaatsen isolatie en crepi.
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van isolatie en crepi op de gevel van de
woning Martijn Van Torhoutstraat 94.

11. Verlenen Omgevingsvergunning. Sompelstraat. Verkavelen van grond
Voor het verkavelen van grond in de Sompelstraat wordt een omgevingsvergunning verleend.
12. Aktename melding. Molenstraat 19. Plaatsen carport.
Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een carport Molenstraat 19;
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Weldenstraat . Bouwen van 3 woningen
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van 3 woningen in de Weldenstraat.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Matthijs Casteleinstraat 2. Kappen van bomen en uitvoeren
terreinophoging in functie van extra parking.
Voor het kappen van bomen en uitvoeren van terreinophogingswerken in functie van de aanleg van een
extra parking Matthijs Casteleinstraat 2 wordt een omgevingsvergunning verleend.
15. Weigeren Omgevingsvergunning. Stationsstraat 16. Regularisatie gewijzigde bouwplannen:
verbouwen woning tot kantoor en 3 woongelegenheden
Het college weigert de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de gewijzigde bouwplannen voor
de verbouwing van de woning Stationsstraat 16 tot een kantoor en 3 woongelegenheden.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Ind De Bruwaan 43. Bouwen 3 kleinere bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van 3 kleinere bedrijfsgebouwen Industriepark De Bruwaan 43 wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
17. Beroep. Korenbloemlaan 70. Herbouwen woning. Bijkomend advies
Het college handhaaft het standpunt dat tijdens de zitting van het college op 15 april 2019 werd
ingenomen.
18. Schrijven Advocaten Truyens - zaak NV Zwijnaarde. Geen verzoek tot voorzetting.
Het college neemt kennis van de brief van Advocatenkantoor Truyens aan de Raad voor
Vergunningsbetwistingen in verband met de zaak Zwijnaarde nv tegen het stadsbestuur.
BESTUUR CULTUUR
19. Aanvraag feestcheque Wandelclub Hanske de Krijger en Buurtcomité Jacob Lacops.
Akkoord met het toekennen van een feestcheque aan wandelclub Hanske De Krijger en buurtcomté Jacob
Lacops t.g.v. de organisatie van de Jacobsfeesten op 17 augustus in de Gobelinstraat.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
20. Aanstelling advocaat in beroepsprocedure schijnhuwelijk
Aanstelling van een advocaat die de stad zal bijstaan in de beroepsprocedure tegen de weigering van het
voltrekken van een huwelijk.
21. Concessies - bijzettingen - hernieuwingen - behoud gewone grond
Goedkeuring van de aangevraagde grafconcessies.
BURGERZAKEN LANDBOUW
22. Betoelaging voor groenbemesting - aanpassing
Het college gaat akkoord met het geactualiseerde reglement voor de betoelaging voor grondbemesting.
Het reglement wordt in september voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
23. Verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Walburga
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Walburga op 3 juni
2019.

EVENEMENTEN
24. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Blekerijstraat
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een speelstraat in de
Blekerijstraat op 24 augustus 2019.
25. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Tuinwijk
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een speelstraat in de
Tuinwijk van 28 tot 30 augustus 2019.
26. Politiereglement op het verkeer nav bizonrock
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het muziekfestival Bizonrock op 30 en 31
augustus 2019 op het Ohioplein wordt goedgekeurd.
27. Evenement op openbaar domein: kermis Leupegem
Akkoord met het kermisprogramma voorgesteld door het feestcomité Leupegem voor het weekend van 16
tot 18 augustus 2019.
28. Evenement op openbaar domein: zomeractiviteiten Hyppo
Akkoord met de geplande evenementen op 14, 17 en 23 augustus in de Sint-Walburgastraat. Niet akkoord
met het geplande evenement op 12 juli.
29. Overeenkomst "3 of Live"
Goedkeuring van de overeenkomst met de organisatoren van het evenement "3 of Live" van 16 tot en met
18 augustus 2019
30. Evenement op openbaar domein: kermis Volkegem
Akkoord met de door het feestcomité voorgestelde activiteiten n.a.v. de kermis en de fiertel in Volkegem
van 27 tot en met 30 september 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
31. OLV Pamelekerk. Dringend herstel van de dakbedekking van de toren. Gunstig adviseren van
de eindafrekening.
De eindafrekening met betrekking tot het dringend herstel van de dakbedekking van de toren van de
Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk wordt gunstig geadviseerd.
32. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren
van de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 2e verrekening van werken aan overeengekomen prijzen met betrekking tot het groot
onderhoud van buurtwegen.
33. Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat. Goedkeuren van het proces-verbaal van
ingebruikname.
Goedkeuren van het proces-verbaal van ingebruikname met betrekking tot de weg- en rioleringswerken in
de Adriaan Brouwerstraat.
34. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019 - bestek nr. W00252017.
Goedkeuring voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering met betrekking tot het buitengewoon onderhoud aan
asfaltverhardingen van gemeentewegen.
35. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017. Aanvullende werken.
Bestek nr W00252017. Goedkeuring voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering met betrekking tot de aanvullende werken voor het

36.

Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning aan de firma Stadsbader nv voor het leveren en plaatsen van self-level
riooldeksels in de Leupegemstraat.
37. Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Goedkeuren van betalen voorschot
stadsaandeel in de werken.
Goedkeuren van het voorschot van het stadaandeel in de restauratie van de toren van de SintWalburgakerk ten bedrage van 53.618,31 euro.
38. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 6: speciale sporttechnische
uitrusting (2) - Perceel 2 (Sporttechnische uitrustingen) - bestek nr W00412017. Goedkeuring
verrekening 3
Goedkeuring van de 3de verrekening met betrekking tot de renovatie van de stedelijke sporthal Rodelos,
meer bepaald lot 6, sporttechnische uitrustingen voor een bedrag van 82.074,30 euro, BTW inbegrepen.
39. Muziekacademie-nieuwbouwwerken: lot 1b bovenbouw ruwbouw en stabiliteit (ambtshalve
maatregel) - bestek nr W22302014. Goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering met betrekking tot de bovenbouw ruwbouw en stabiliteit van
de nieuwbouwwerken aan de muziekacademie.
40. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019. Deelopdracht.
Goedkeuren van de deelopdracht vervanging van de riolering langs de Berchemweg in het kader van het
groot onderhoud van buurtwegen door de bvba Cocquyt.
41. Leupegem - woningen Dokter Honore Dewolfstraat.
Akkoord met verder onderzoek naar de eventuele aankoop van woningen in de Dokter Honore
Dewolfstraat.
BESTUUR SPORT
42. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Baseballclub The Frogs - 1ste
schijf 2019 - kleine investering
Goedkeuring van een buitengewone toelage voor investeringen naar de sportclubs ten bedrage van 288,66
euro aan baseballclub The Frogs.
43. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij Survival Run en de
zomersportkampen
De lijst met opgave van de vrijwilligers die prestaties willen leveren t.g.v. de organisatie van Survival
Run en de zomersportkampen van de stedelijke sportdienst wordt goedgekeurd.
44. Vraag trofeeën voor clubkampioenschap VLA-BAD
Akkoord met het schenken van trofeeën aan badmintonclub VLA-BAD ter gelegenheid van de organisatie
van de clubkampioenschappen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
45. Signalisatieplan Broekstraat nav heraanleg
Het dossier werd uitgesteld.
46. Advies seniorenraad - aanpassing route shuttle
Het college neemt kennis van het advies van de Oudenaardse Seniorenraad m.b.t. de uitbreiding van de
route van de gratis shuttlebus.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
47. BBC onverhaalbare post.
Akkoord met de onverhaalbare invorderingen in het kader van parkeerretributies in 2018 wegens foutieve
gegevens over de nummerplaten of buitenlandse nummerplaten.

48. Politiezone Vlaamse Ardennen. Uitbetaling investeringstoelage 2018 - 1ste schijf.
Goedkeuring van de uitbetaling van de 1ste schijf van de investeringstoelage 2018 aan politiezone
Vlaamse Ardennen ten bedrage van 64.773,41 euro.
49. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie 2018
Akkoord met de lijst van invorderingen van parkeerretributies 2018 via de tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder.
50. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie periode 1 kw 2019
Akkoord met de lijst van invorderingen van parkeerretributies 1ste kwartaal 2019 via de tussenkomst van
een gerechtsdeurwaarder.
51. onverhaalbaren-aanpassing
Akkoord met de geactualiseerde lijst van onverhaalbare posten in het kader van de belasting 2018 op
leegstand.
52. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
102.565,56 euro.
53. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
339.487,29 euro, 257.959,22 euro, 67,55 euro, 59,00 euro, 17.614,04 euro, 1.640,00 euro, 57.470,03 euro,
52.809,90 euro, 27.295,24 euro, 4.187,60 euro, 392,80 euro, 13.839,09 euro, 41.064,57 euro, 47.615,21
euro en 12.090,79 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
54. Leveren van papier voor printers en kopieerapparaten - dienstjaar 2019-2020 - bestek nr.
833/03/2019. Goedkeuren gunning aan Canon Belgium nv t.b.v. 16.295,96 EUR excl. btw
Goedkeuring van de gunning voor het leveren van papier voor printers en kopieerapparaten voor stads- en
OCMW-diensten aan de firma Canon Belgium nv voor een bedrag van 16.295,96 euro.
INFORMATICA
55. Aankoop 28 pc's en monitoren tvv bestaande apparatuur
Goedkeuring van de aankoop van 28 pc's en monitoren ter vervanging van bestaande apparatuur. De
aankoop wordt gecoördineerd door der aankoopcentrale van de stad Brugge.
BESTUUR PERSONEEL
56. Verlenging aanstelling consulent mobiliteit, onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling voor onbepaalde duur van een consulent mobiliteit met
ingang van 26 juni 2019.
57. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang/adm en techn diensten. Zomer 2019. Aanpassing nr 4
.
Akkoord met de geactualiseerde lijst van jobstudenten voor diverse stadsdiensten tijdens de
zomervakantie 2019.
58. Vervanging adm medewerker speel-o-theek en BKO.
Goedkeuring van de tijdelijke vervanging van een administratief medewerker in de spelotheek en de
buitenschoolse kinderopvang met ingang van 2 juli 2019.
59. Goedkeuren kandidaten cultuurfunctionaris.
Het college neemt kennis van de lijsten met weerhouden en niet-weerhouden kandidaten voor de functie
van cultuurfunctionaris.

60. Ontslag gegeven door medewerker containerpark.
Kennisname van de ontslagname van een medewerker van het containerpark.
JEUGD
61. 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
62. Aanstelling monitoren kinderopvang vakantieperiodes 2019
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van monitoren die instaan voor de kinderopvang tijdens de
vakantieperiodes in 2019.
63. Aanpassen tarief vroegtijdigheids- en laattijdigheidsbijdrage BKO
Akkoord met het optrekken van de vroegtijdigheids- en laattijdigheidsbijdrage voor de buitenschoolse
kinderopvang van 6 naar 10 euro per begonnen halfuur met ingang van 1 januari 2020.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 15 juli 2019.

