STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 8 JULI 2019 OM 16.45 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 28 juni 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 28 juni 2019.
2.

Cijfers 2018 Project Impulscontrole en Drug- & Alcoholproject. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het overzicht van het aantal in 2018 behandelde dossiers door het Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen in het kader van het project Impulscontrole en het
drug- en alcoholproject.
TOERISME
3.

Aanstelling stadsgidsen als verenigingswerker - uitbreiding

Akkoord met de geactualiseerde lijst van stadsgidsen die als verenigingswerker aangesteld worden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
4.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.750 liter gelegen Axelwalle 6 te
Oudenaarde

Beslissing van het college met aktename van de melding van het plaatsen van een bovengrondse
propaangastank van 1.750 liter Axelwalle 6.
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor het
beperkt veranderen van een IIOA van klasse 2 - gieterij gelegen Meersbloem-Leupegem 13 te
Oudenaarde

Afleveren van een omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van een IIOA van klasse 2 - gieterij
gelegen Meersbloem-Leupegem 13.
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor het
veranderen van een IIOA van klasse 2 - rundveebedrijf gelegen Bronstraat 54 te Oudenaarde deels vergunning, deels weigering

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een IIOA van klasse 2 - rundveebedrijf
gelegen Bronstraat 54 - deels vergunning, deels weigering.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Natendries. Bouwen eengezinswoning.

Voor het bouwen van een eengezinswoning in de Natendries levert het college een omgevingsvergunning
af.
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Rekkemstraat. Bouwen twee ééngezinswoningen type
halfopen bebouwing.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee eengezinswoningen in de
Rekkemstraat.

9.

Verlenen omgevingsvergunning. Schoolstraat 51. Uitbreiden woning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Schoolstraat 51.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Meidoornstraat 17. Regulariseren van een tuinhuis
Voor de regularisatie van het plaatsen van een tuinhuis in de Meidoornstraat 17 wordt door het college
een omgevingsvergunning afgeleverd.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Omloop. Oprichten nieuwbouwwoning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in Omloop.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Pelikaanstraat. Bijstellen verkaveling voorschriften lot 2.
Voor het bijstellen van de voorschriften van lot 2 in de verkaveling in de Pelikaanstraat wordt een
omgevingsvergunning verleend.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Wolvenberg 10. Plaatsen van een houten afsluiting.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een houden afsluiting Wolvenberg 10.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat 160. Bouwen van een tuinhuis.
Voor de bouw van een tuinhuis Nederenamestraat 160 levert het college een omgevingsvergunning af.
15. Melding verzaking verkaveling. Omloop.
Het college neemt kennis van de brief van de eigenaars van een perceel in Omloop met de mededeling dat
zij verzaken aan de verkavelingsvergunning die voor het perceel
werd afgeleverd. Door de verzaking valt het perceel onder de voorschriften van het geldende BPA.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
16. Aanstellen van socio-culturele vrijwilligers Bibliotheek 2019
Het college keurt de lijst van socio-culturele vrijwilligers goed die in 2019 hun medewerking verlenen bij
diverse activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
17. Budgetwijziging boekjaar 2019 - Kerkfabriek Sint-Amandus Heurne en Sint-Hilarius Mullem
Het college gaat akkoord met de voorgestelde budgetwijziging voor het boekjaar 2019 van de kerkfabriek
Sint-Amandus Heurne en neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-Hilarius
Mullem.
18. Afsprakennota - Meerjarenplan 2020-2025
Akkoord met de afsprakennota met de Oudenaardse kerkfabrieken in het kader van de opmaak van het
financieel meerjarenplan 2020-2025. Het meerjarenplan in de loop van de maand augustus hernemen met
opgave van de investeringsprogramma's en gedetailleerde toelichting van de exploitatiebudgetten.
19. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraden van Eine en Mullem.
EVENEMENTEN
20. Politiereglement op het verkeer nav kermis Mullem
Akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de kermis in Mullem van 6 tot 8 september 2019.
21. Politiereglement op het verkeer nav 20 jaar Chiro Eine
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een stoepkrijtwedstrijd in
de Lijsterbesstraat t.g.v. 20 jaar Chiro Eine.
22. Politiereglement op het verkeer nav Casinoboysweekend
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. het Casinoboysweekend op 12-13-14 juli 2019 wordt door het
college goedgekeurd.

23. Evenement op openbaar domein: filmavond Pelikaanrunners KOTK.
Akkoord met de organisatie van een filmavond in openlucht op de Lijnwaadmarkt op 24 augustus 2019
door de Pelikaanrunners ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
24. Evenement op openbaar domein: Open Kampdagen Scouts Ename.
Het college heeft geen bezwaar tegen de organisatie van de Open Kampdagen van Scouts Ename op 13,
14 en 15 september 2019 in de Sint-Salvatorstraat.
25. Evenement op openbaar domein: startweekend KSA Sint-Jacob.
Het college gaat akkoord met de organisatie van het startweekend door KSA Sint-Jacob Oudenaarde op 7
september 2019 in de Meerspoort.
26. Evenement op openbaar domein: kermis Heurne.
Het college gaat akkoord met het voorgestelde kermisprogramma Heurne van 23 tot en met 26 augustus
2019.
27. Evenement op openbaar domein: Volvo Classic Club.
Akkoord met de aanvraag om parkeergelegenheid voor een 30-tal voertuigen op De Ham n.a.v. van de
rondrit door Volvo Classic Club op zondag 25 augustus 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
28. Ruimen van baangrachten en waterlopen Welden en Mater- dienstjaar 2016- bestek nr.
D23402016. Goedkeuren definitieve oplevering.
Goedkeuren van de definitieve oplevering met betrekking tot de werken voor het ruimen van
baangrachten en waterlopen in Welden en Mater.
29. Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat - bestek nr. W00342017. Goedkeuren van de
1e verrekening - werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 1e verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen met betrekking tot de wegen rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat.
30. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - Bestek nr. W23512016. Goedkeuren
van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 3e verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen met betrekking tot het
groot onderhoud van buurtwegen.
31. Fluvius : aanpassen van netten omwille van rioleringswerken in de Ruitersstraat en SintAmalbergastraat. Dossiernr. 315294.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het aanpassen van ondergrondse netten n.a.v. de weg- en
rioleringswerken in de Ruitersstraat en Sint-Amalbergastraat.
32. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning - bestek nr
W01292018. Goedkeuring verrekening 1
Goedkeuring 1ste verrekening in het kader van de werken voor het verbouwen van de aanpalende woning
aan het ontmoetingscentrum Amigo aan de Heurnestraat in Heurne.
33. Bouwen loods petanque. Goedkeuring betaling saldo subsidie
Goedkeuring van de uitbetaling van het saldo ten bedrage van 5.234,42 euro van de subsidie aan de vzw
De Krijgers met betrekking tot de bouw van de petanqueloods in het stedelijk sportcentrum.
34. Weg- en rioleringswerken in de Graaf Van Landaststraat (tussen N60 en Fietelstraat) en
Fietelstraat ( tussen Graaf Van Landaststraat en Molenstraat).
Goedkeuring van het principe voor het uitvoeren van de weg- en rioleringswerken in de Graaf Van
Landaststraat door het Agentschap Wegen & Verkeer.

35. Stad Oudenaarde tegen Saveyn/Alluyn. Betaling schadevergoeding door Saveyn/Alluyn.
Het college neemt kennis van de betaling van de schadevergoeding door een privé-bedrijf aan de stad met
betrekking tot een perceel grond in de Ambachtsstraat.
BESTUUR SPORT
36. Organisatie RVV Off Road dd. 05.10.2019 bevoorrading Rotelenberg
Het college gaat akkoord met de inrichting van een bevoorradingspost op de Rotelenberg in Melden t.g.v.
de organisatie van de Ronde van Vlaanderen Off Road op 5 oktober 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
37. Samenwerking provincie Oost-Vlaanderen ikv opmaak schoolroutekaart
Het college beslist in 2020 over te gaan tot de opmaak van een schoolroutekaart in samenwerking met het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De stad en het provinciebestuur betalen elk de helft van de kosten
voor de opmaak van de kaart.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
38. Kohier betreffende de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 ten bedrage van
625,00 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op het weghalen
van afvalstoffen aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 625,00 euro en verklaart het uitvoerbaar.
39. Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019 ten bedrage van
337,50 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 337,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.
40. Bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aj. 2018 op naam van Boullart
Linde - kohierartikel 168003440 - ongunstig
Het bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aanslagjaar 20185 2018 kohierartikel 168003440 wordt door het college ongunstig beoordeeld.
41. Opmaak meerjarenplan 2020-2025
Akkoord met de voorgestelde timing voor de opmaak van het financieel meerjarenplan 2020-2025.
Voorleggen aan de gemeenteraad op 16 december 2019.
42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
141.011,68 euro.
43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
116,61 euro, 3.968,60 euro, -1,68 euro, 7.779,15 euro, 2.867,37 euro, 88,64 euro, 30,59 euro, 158,79
euro, 16.444,70 euro, 55.572,46 euro, 20.268,62 euro, 25.675,16 euro, 54,00 euro en 19.341,18 euro.
44. Kastoestand d.d. 28/06/2019
Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 28 juni 2019 met een globaal
saldo van de rekeningen van de klasse 5 ten bedrage van 41.981.795,92 euro.
45. Politiezone en Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Meerjarenplan 2020-2025.
Het college neemt kennis van het financiële meerjarenplan 2020-2025 van de Politiezone Vlaamse
Ardennen en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
46. Uitbreiding van de centrale storage (ICT) - bestek nr. D59942019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Uitbreiding van de centrale storage (ICT)'. Goedkeuren van
de lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 57.849,40 euro en de gunningswijze.
BESTUUR PERSONEEL
47. Verlenging aanstelling diensthoofd burgerzaken.
Akkoord met verlenging van de aanstelling van het diensthoofd Burgerzaken in contractueel
dienstverband voor onbepaalde duur met ingang van 1 augustus 2019.
48. Aanpassing vaste monitoren vakantieopvang.
Akkoord met de tijdelijke vervanging van enkele zieke opvangkrachten in de vakantieopvang in de KBOschool Sint-Walburga.
49. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang/adm en techn diensten. Zomer 2019. Aanpassing nr 5.
Goedkeuring van de bijkomende aanstelling van enkele jobstudenten ten behoeve van de sportdienst en
de administratieve diensten.
50. Mandataris en vrijwilliger.
Het college gaat ermee akkoord dat mandatarissen omwille van juridische en deontologische bezwaren
niet ingeschakeld worden als vrijwilliger.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
51. Tijdelijke aanstelling ter vervanging van een leerkracht afwezig wegens VVP ziekte 50%, met
ingang van 07 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool ter vervanging van een
zieke leerkracht.
52. Tijdelijke aanstelling ter vervanging van een leerkracht afwezig wegens VVP ziekte 50%, met
ingang van 07 april 2019 tot en met 30 juni 2019.
Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht pedagogische coördinatie ter
vervanging van een zieke leerkracht.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
53. Bijdrage projectweken KABK
Het college gaat ermee akkoord dat kinderen uit het buitengewoon basisonderwijs geen bijdrage hoeven
te betalen voor hun deelname aan het project BeeldBad/KlankStroom van de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten.
54. Juryleden KABK schooljaar 2018 2019
Goedkeuring van de lijst met juryleden voor de beoordeling van de eindwerken van de leerlingen van de
academie en de voorgestelde vergoeding.
55. Toezicht KABK.
Voor het toezicht op woensdag en zaterdag in de tekenacademie kan voortaan met de toestemming van
het college een beroep gedaan worden op gepensioneerden.
KMO - HANDEL
56. Aanvraag inname openbaar domein Hoogstraat 53 voor het plaatsen van een LED-bord.
Het college gaat niet in op de vraag om gedurende vier weken een LED-bord te plaatsen op een
parkeerplaats t.h.v. Hoogstraat 53 gezien de afmetingen van het bord.

JEUGD
57. Toelage kadervorming
Het college gaat akkoord met de lijst van jongeren die in aanmerking komen voor de terugbetaling van de
gemaakte kosten voor het volgen van kadervorming.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 5 augustus 2019.

