STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 2 juli 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 2
juli 2019.
2.

Antwoordbrief ABB n.a.v. klacht tegen plaatsen verlichting op de rugbyvelden.

Het college neemt kennis van de antwoordbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar aanleiding
van een klacht over het plaatsen van verlichtingsmasten op de rugbyvelden.
3.

Bijkomende klacht bij het ABB ikv verlichting rugbyvelden.

Het college neemt kennis van een bijkomende klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader
van het dossier aankoop en plaatsen verlichtingsmasten op de rugbyvelden.
4.

Antwoordbrief ABB n.a.v. de klacht over geluidsoverlast bij evenementen.

Het college neemt kennis van de antwoordbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. een klacht
over geluidsoverlast bij diverse evenementen in de stad.
ONTVANGSTEN
5.

Aanvraag receptie september tentoonstelling Die Cierlycke.

Akkoord met het openen van de jaarlijkse tentoonstelling van Die Cierlycke op 6 september 2019 in de
Kapel van het oud-hospitaal door cultuurschepen Stefaan Vercamer en het aanbieden van een receptie.
6.

Ontvangst groep Coburgers.

Akkoord met de ontvangst in het stadhuis van een 30-koppige groep uit zusterstad Coburg op 25
september 2019.
7.

Infosessie CM Midden Vlaanderen

Het college stemt in met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 28 januari 2020 door CM
Midden-Vlaanderen voor de organisatie van een infosessie 'Perfectionisme'.
8.

Jubileums maand september

Het college neemt kennis van de lijst met huwelijksjubilea die in de loop van de maand september worden
gevierd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
9.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het houden van 9 volwassen honden, Geraardsbergenstraat 210 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van het houden van 9 volwassen honden, Geraardsbergenstraat
210.
10. Goedkeuring subsidieaanvragen voor het installeren van een zonneboiler
Goedkeuring van de subsidieaanvragen voor het installeren van een zonneboiler in twee particuliere

11.

Eindverslag van ZOVER, energiecoaching bij bedrijven

Kennisgeving van de behaalde resultaten van ZOVER, een energiecoachingproject bij bedrijven. ZOVER
liep af op 30/04/2019. Twintig bedrijven uit Oudenaarde namen deel.
12. Toekenning projectsubsidie voor energieprojecten. Kennisgeving.
Het college neemt kennis van het ministerieel besluit met toekenning van een projectsubsidie van
59.257,- euro voor de aankoop van elektrische stadsvoertuigen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Meldenstraat 109. oprichten dokterspraktijk en
wooneenheid.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het oprichten van een wooneenheid met
dokterspraktijk Meldenstraat 109.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. D Waelkensstraat 33. Renoveren van een rijwoning.
Voor het renoveren van de rijwoning Désiré Waelkensstraat 33 wordt een omgevingsvergunning
verleend.
15. Verlenen omgevingsvergunning. Vijfweg 3. Verbouwen woning.
Voor het verbouwen van de woning Vijfweg 3 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Wallestraat 12 d. Bouwen van een vrijstaande
ééngezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning
Wallestraat 12d.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Grimbergen 19. Verbouwen eengezinswoning + slopen
berging.
Goedkeuring van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van de eengezinswoning Grimbergen 19
en het slopen van een bergplaats.
18. Verlenen omgevingsvergunning. Lappersfort 6. Renoveren kantoor.
Voor de renovatie van een kantoor Lappersfort 6 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
19. Verlenen omgevingsvergunning. Rekkemstraat 77. Aanbrengen gevelbekleding.
Voor het aanbrengen van gevelbekleding op de woning Rekkemstraat 77 verleent het college een
omgevingsvergunning.
20. Verlenen omgevingsvergunning. Wallestraat 81. Verbouwen woning.
Aflevering van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning Wallestraat 81.
21. Verlenen omgevingsvergunning. Biesvijverstraat 7. Herbouwen zonevreemde woning.
Voor het herbouwen van de zonevreemde woning Biesvijverstraat 7 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
22. Verlenen omgevingsvergunning. Achter de Wacht 4 - 6 - plaatsen publiciteit + meldingsplicht
milieuvergunning klasse 3.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit Achter De Wacht 4-6 en
neemt akte van de melding van de exploitatie van een milieuvergunningsplichtige inrichting van de klasse
3 op hetzelfde adres.
23. Verlenen omgevingsvergunning. Aalststraat 29. Verbouwen en uitbreiden woning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen en uitbreiden van de woning

24.

Negatief stedenbouwkundig attest. Edelareberg. Bouwen woning.

Het college levert een negatief stedenbouwkundig attest af voor een perceel grond aan de Edelareberg.
25. Verlenen omgevingsvergunning. Rotelenberg 33. Verbouwen van een bestaande woning et
toevoegen van een vakantiewoning.
Voor de verbouwing van de woning Rotelenberg 33 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
26. Verlenen Omgevingsvergunning. Koestraat 19. Verbouwen van een woning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing van de woning Koestraat 19.
27. Verlenen omgevingsvergunning. Kerkgate. Bouwen van 4 autobergplaatsen.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 autobergplaatsen in Kerkgate.
28. Verlenen omgevingsvergunning. Corpusstraat 29. Bouwen tuinhuis/opbergruimte.
Voor het bouwen van een tuinhuis/opbergruimte Corpusstraat 29 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
29. Verlenen omgevingsvergunning. Graaf van Landaststraat 19. Aanleggen van een zwembad en
oprichten technische ruimte.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en de oprichting
van een technische ruimte Graaf Van Landaststraat 19.
30. Verlenen omgevingsvergunning. Driesleutelstraat 12. Bouwen aanbouw.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een aanbouw bij het pand
Driesleutelstraat 12.
31. Verlenen Omgevingsvergunning. Omloop 32. Plaatsen carport.
Voor het plaatsen van een carport Omloop 32 wordt een omgevingsvergunning verleend.
32. Verlenen Omgevingsvergunning. Bergstraat 47. Functiewijziging gelijkvloers tot
praktijkruimte.
Voor de functiewijziging van het gelijkvloers van het pand Bergstraat 47 naar een praktijkruimte wordt
een omgevingsvergunning afgeleverd.
33. Verlenen omgevingsvergunning. Trekweg Rechteroever. Plaatsen aanmeerpalen ter hoogte
van de jachthaven.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van aanmeerpalen ter hoogte van de
jachthaven aan de Trekweg Rechteroever.
34. Verlenen omgevingsvergunning. Mandenmakersstraat 25. Plaatsen van zonnepanelen op een
grondopstellling.
Voor het plaatsen van zonnepanelen op een constructie op de begane grond Mandenmakersstraat 25
verleent het college een omgevingsvergunning.
35. Verlenen omgevingsvergunning. Stationsplein 97. Regulariseren van een meergezinswoning
Voor het regulariseren van de meergezinswoning Stationsplein 97 wordt een omgevingsvergunning
afgeleverd.
36. Verlenen omgevingsvergunning. Abdijstraat 69 - 71. Bouwen meergezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning Abdijstraat
69-71.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
37. Boekvoorstelling Het grote verdriet van kikker Cas door Helene Poncelet. Aanbieding receptie.
Akkoord met het aanbieden van een receptie ter gelegenheid van de kinderboekvoorstelling 'Het grote
verdriet van kikker Cas' van de Oudenaardse auteur en illustrator Helene Poncelet op 8 september in de
brandweerkazerne.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
38. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van het Centraal Kerkbestuur en de
kerkfabriek van Volkegem.
EVENEMENTEN
39. Politiereglement nav bezoek Oudenaarde Volvo Classic Club
Het politiereglement op het veerkeer n.a.v. het bezoek aan Oudenaarde door de Volvo Classic Club op 25
augustus wordt goedgekeurd.
40. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat K. Albertstraat.
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van een speelstraat in de Koning
Albertstraat van 1 tot en met 15 augustus 2019.
41. Politiereglement op het verkeer nav bedankingsavond jeugddienst
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een bedankingsavond door de stedelijke
jeugddienst op 23 augustus 2019 in de Hofstraat wordt door het college goedgekeurd.
42. Politiereglement op het verkeer nav Jacobsfeesten
Goedkeuring van het verkeersreglement n.a.v. de organisatie op 17 augustus door het buurtcomité Jacob
Lacopsstraat en wandelclub Hanske De Krijger van de Jacobsfeesten in de Gobelinstraat.
43. Politiereglement op het verkeer nav bevrijdingsfeest
N.a.v. de organisatie van het Bevrijdingsfeest op 31 augustus 2019 in de Hoogstraat keurt het college een
politiereglement op het verkeer goed.
44. Politiereglement op het verkeer nav kermis Heurne
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de kermisactiviteiten van 23 tot en met 26
augustus in Heurne.
45. Evenement op openbaar domein : paardenkoers Eine
Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse paardenkoers in der Wannestraat op 16 september door de
Koninklijke Ruitervereniging Sint-Eligius Eine.
46. Evenement op openbaar domein : Kiwanis Familyday@Liedts
Akkoord met de organisatie van de Kiwanis Familyday@Liedts op 1 september op voorwaarde van
toelating gebruik Liedtspark door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
47. Evenement op openbaar domein: kermis en fietel Eine
Het college stemt in de voorgestelde programma's voor de kermis en de fietel in Eine van 13 tot 16
september en van 20 tot 23 september. De aangevraagde geluidsvergunning door 't Perrongeluk moet
opnieuw aan het college voorgelegd worden.
48. Evenement op openbaar domein: voor altijd onvergetelijk
De rondreizende tentoonstelling 'Voor altijd onvergetelijk', een collectie van een 70-tal artistieke
grafplaten, wordt met instemming van het college van 27 oktober tot 17 november in het Liedtspark
opgesteld op het grasveld tussen het kasteel en de vijver.

49. Evenement op openbaar domein: Hanske de Krijger run
Akkoord met de organisatie door het feestcomité Oudenaarde Centrum van de Hanske de Krijger Run op
27 september 2019 in het Liedtspark voor zover het Agentschap Onroerend Erfgoed instemt met het
gebruik van het Liedtspark.
50. Evenement op openbaar domein: septemberkermis
Akkoord met het door het feestcomité Oudenaarde Centrum voorgestelde programma voor de
septemberkermis van 30 augustus tot 8 september en de voorgestelde verkeersmaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
51. Fluvius : aanpassen van gasleiding en openbare verlichting in de Driesleutelstraat. Dossiernr.
331786.
Verlenen van machtiging aan Fluvius voor het aanpassen van de gasleiding en de openbare verlichting in
de Driesleutelstraat.
52. Fluvius : saneren van cabine 137 in de Heurnestraat. Dossiernr. 332162.
Verlenen machtiging aan Fluvius voor het saneren van een elektriciteitscabine in de Heurnestraat.
53. Weg- en rioleringswerken langs de N457- deel Schorisseweg ( Oudenaarde) - goedkeuren van
de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 1ste verrekening van de de weg- en rioleringswerken langs de N457, deel
Schorisseweg.
54. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019 - bestek nr. W59692019. Goedkeuren
gunning aan Casteleyn & zonen.
Goedkeuring van de gunning aan de firma Casteleyn & zonen van de opdracht voor de aanleg en herstel
van voetpaden tijdens het dienstjaar 2019.
55. Leveren en plaatsen van ijspiste. december 2019-januari 2020. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
Het dossier wordt uitgesteld.
56. Plaatsen van verlichtingsmasten langs rugbyvelden. Kennisneming brief Agentschap
Binnenlands Bestuur dd° 16/07/2019.
Kennisneming van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 16/07/2019 i.v.m. het leveren en
plaatsen van verlichtingsmasten op de rugbyterreinen.
57. Brief De Vlaamse Waterweg houdende uitvoeren herstel jaagpad langs de Schelde op
grondgebied Oudenaarde. Kennisgeving.
Kennisneming van de brief van De Vlaamse Waterweg i.v.m. het herstel van het jaagpad langs de
Schelde.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
58. Plaatsen van afsluiting Liedtspark-Achter de Wacht.
Akkoord met het plaatsen van een draadpanelenafsluiting met aanplanting van haagbeuk als afbakening
tussen het Liedtspark en een particuliere eigendom Achter De Wacht.
BESTUUR SPORT
59. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Baseballclub The Frogs - 2de
schijf 2019 - kleine investering
Goedkeuring van de toekenning van een toelage van 288,66 euro aan baseballclub The Frogs voor het
uitvoeren van kleine werken aan het baseballterrein.

60. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub Sparta Bevere 2de schijf 2019 - kleine investering
Goedkeuring van de toekenning van een toelage van 848,93 euro aan voetbalclub Sparta Bevere voor het
uitvoeren van kleine werken aan het voetbalterrein aan de Doornikse Heerweg.
61. Politiereglement naar aanleiding van de LWU wedstrijden te Welden
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van LWU-wielerwedstrijden op
25 augustus 2019 in Welden.
62. Leveren en plaatsen + verplaatsen van speeltoestellen
Voorlopige aanvaarding van de werken voor het leveren, plaatsen en verplaatsen van speeltoestellen op
diverse speelterreinen.
63. Aanvraag erkenning Sportclub Bowling Oudenaarde
Het college stemt in met de erkenning van Recrean Padel als Oudenaardse sportclub aangezien de club
voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
64. Generatie rookvrij
Het college gaat akkoord met het voorstel om de speel- en sportterreinen op het grond gebied van de stad
rookvrij te maken onder het motto 'Generatie rookvrij'. Het voorgestelde stappenplan wordt goedgekeurd.
65. Organisatie jaarlijkse marathon koppelvissing op de Donkvijver op 15 augustus 2019 en vraag
trofeeën voor de koningsvissing op 13 oktober 2019
Akkoord met de organisatie door de Bareelhoekvissers Bevere van de jaarlijkse marathon koppelvissing
op 15 augustus aan de Donkvijver en van de koningsvissing op 13 oktober t.g.v. kermis Bevere. De stad
schenkt de nodige trofeeën.
66. Vraag medailles voor einde vinkenseizoen K.M. De Vriendschapsvink Bevere
Akkoord met het schenken van medailles voor de clubkampioenen van K.M. De Vriendschapsvink
Bevere t.g.v. de kampioenenviering op 12 oktober in de parochiezaal in Bevere.
67. Organisatie Fietstocht Sofie De Vuyst dd. 18.08.2019 bevoorrading Droesbekeplein
Akkoord met de doortocht van het fietsevent Fietstocht Sofie De Vuyst op 18 augustus en de inrichting
van een bevoorradingspost op het Droesbekeplein.
68. Organisatie van het BK wakeboarden en -skaten dd. 28-29.09.2019
Het college geeft AVLAR de toelating om het Belgisch kampioenschap wakeboarden en wakeskaten te
organiseren op 28 en 29 september op de Donkvijver. De stad schenkt enkele trofeeën.
69. Voetbalclub KSVO - Eeuwfeest dd. 23/08 - 24/08/2019
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de viering van het Eeuwfeest van
voetbalclub KSV Oudenaarde op 23 en 24 augustus. Voor het geplande streekploegentornooi schenkt de
stad enkele trofeeën.
70. Voetbalclub Sparta Bevere - vraag financiële tussenkomst huurprijs - tussenkomst herstellen
kleedkamers en sanitaire installaties
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden verleent het college voetbalclub Sparta Bevere tot 30 april 2020
uitstel van betaling van de huurprijs voor de terreinen aan de Doornikse Heerweg.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
71. Samenwerking groep INTRO vzw ikv uitbating Fietspunt
Het college keurt de verdere samenwerking met groep INTRO goed voor het uitbaten van het Fietspunt
aan het spoorwegstation. Voor het project wordt werkingsbudget van 37.409,58 euro uitgetrokken.

72. Toekenning werkingssubsidies groep INTRO jan-juni2019
Het college keurt de toekenning van werkingssubsidies aan Groep INTRO goed ten bedrage van 26.000,euro voor de periode januari-juni 2019. Intro zorgt voor fietsherstel en -verhuur, onderhoud van de
fietsstallingen aan het station en het melden van overlast.
73. Voorstellen Fietsersbond dd. 13/05/2019
Het dossier wordt uitgesteld voor verder overleg met de betrokkenen.
74. Opstelstroken wachtende vrachtwagens
Het college gaat ermee akkoord de bestaande opstelstrook voor wachtende vrachtwagens t.h.v. het bedrijf
EOC in De Bruwaan uit te breiden en een nieuwe opstelstrook te voorzien tussen de Deinzestraat en de
Boterstraat.
75. Bewegwijzering fietssnelweg F45
Akkoord met het door de provincie Oost-Vlaanderen voorgestelde signalisatie- en wegmarkeringsplan
voor de fietssnelweg F45 (Kluisbergen-Matthijs Casteleinstraat).
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
76. Bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aj. 2018 op naam Wim Baert kohierartikel 168003404 - ongunstig
Het bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aanslagjaar 2018 - kohierartikel
168003404 - wordt door het college ongunstig beoordeeld.
77. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
101.821,37 euro.
78. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
51.666,64 euro, -119.219,88 euro, 904.528,19 euro, 32.046,92 euro, 35.617,02 euro, 11.066,18 euro,
123.502,13 euro, 165.985,39 euro, 22.217,88 euro, 7,66 euro, -2,26 euro, -32,79 euro, 20,00 euro,
2.675,31 euro, -86,79 euro, 681,00 euro, 3,66 euro, -205,41 euro, 190.259,87 euro, 1.403,70 euro, 109,95
euro, 42.213,64 euro, 49.914,43 euro, 52.001,43 euro, 1.378,00 euro en 49.816,58 euro.
79. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen en keurt de lijst goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
80. Aankoop van elektrische stadswagen en twee elektrische bestelwagens. Goedkeuren gunning
aan NV Callens-Boukaert en NV Uyttendaele.
Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van een elektrische stadswagen aan nv Callens-Bouckaert
en van twee elektrische bestelwagens aan nv Uyttendaele.
81. Uitbreiding van de centrale storage (ICT). Goedkeuren gunning aan Cevi t.b.v. 63.999,10 EUR
(incl.btw).
Goedkeuring van de gunning aan Cevi nv voor het uitbreiden van de centrale storage (ICT).
82. Aankoop van outdoor camera's voor bestaand camera beveiligingssysteem. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de
aankoop van outdoorcamera's. Het gaat over de vervanging van enkele verouderde camera's.

BESTUUR PERSONEEL
83. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang/adm en techn diensten. Zomer 2019. Aanpassing nr 6.
Goedkeuren van de geactualiseerde lijst met jobstudenten bij diverse stadsdiensten tijdens de zomer van
2019.
84. Aanpassing periode vaste monitor, vakantieopvang.
Goedkeuring van de geactualiseerde prestatieperiode van 2 monitoren in de vakantieopvang.
85. Examenjury consulent archief.
Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury bij de aanwerving van een consulent archief.
KMO - HANDEL
86. Vergunning Horeca Inrichting. LakeHouse, Donkstraat 52 te Oudenaarde
Het college levert een vergunning af voor de uitbating van de horecazaak Lake House in de recreatiezone
Donk.
87. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Café Figaro,
Bergstraat 17 te Oudenaarde
Aflevering van een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras door café Figaro, Bergstraat 17.
88. Vergunning Horeca Inrichting. B&B Jezuiëtenplein 21 te Oudenaarde
Het college levert een vergunning af voor de uitbating van een Bed & Breakfast Jezuïetenplein 21.
89. Intrekken van een abonnement op de wekelijkse markt
Het college beslist het abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt van een marktkramer in te trekken
gezien de veelvuldige afwezigheden van betrokkene zonder geldige reden.
90. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Kebab &
Friethouse, Bergstraat 19 te Oudenaarde
Het dossier wordt uitgesteld.
91. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie gevelrenovatie voor het pand gelegen te
Oudenaarde, Broodstraat 19
Het college gaat principieel akkoord voor de toekenning van een subsidie voor de gevelrenovatie van het
handelspand Broodstraat 19.
92. Hernemen van een subsidie voor uniforme terrasschermen
Akkoord met een subsidie voor het plaatsen van terrasschermen door de uitbaters van horecazaken in het
afgebakende kerngebied. Het subsidiereglement wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd.
93. Vraag voor reclamestand Coca Cola
Akkoord met het plaatsen van een reclamestand van Coca Cola op 14 september 2019 op de Markt onder
de vorm van een klein terrasje waar een gratis drankje kan worden genuttigd.
JEUGD
94. Toelage kadervorming
Het college keurt de aanvragen om een toelage voor kadervorming goed in het kader van ondersteuning
en stimulering van jeugd- en jeugdwerkbeleid.
95. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die instaan voor begeleiding tijdens activiteiten
van de jeugddienst.

INTERNATIONALE RELATIES
96. Fête de L'Andouillette in Arras
Akkoord met de aanwezigheid van een streekproductenstand van Oudenaarde t.g.v. het Fête de
L'Andouillette in de Franse zusterstad Arras op 25 augustus 2019.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
97. Dag tegen Kanker 17/10/19: gele lintjes actie
Akkoord met deelname van de mandatarissen en het stads- en OCMW-personeel op donderdag 17
oktober 2019 aan de solidariteitsactie op de Dag tegen Kanker door het opspelden van het gele
solidariteitslintje.
98. Samenwerkingsovereenkomst huis van het kind
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 2019-2024 met het Huis van het Kind regio
Oudenaarde (de gemeenten Oudenaarde, Horebeke, Wortegem-Petegem en Zwalm).
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 augustus 2019.

