STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019 OM 9.30 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
1.

Verlenen omgevingsvergunning. Vogelkersstraat 26. Bouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning Vogelkersstraat 26.
2.

Verlenen omgevingsvergunning. Georges Lobertstraat 4. Wijziging deel van de
gevelmaterialen en de hierbij horende wijziging van de detaillering van de dakgoot waardoor
de kroonlijsthoogte lichtjes wijzigt.

Akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het pand Georges Lobertstraat 4 voor de
wijziging van een deel van de gevelmaterialen en de hierbij horende wijziging van de detaillering van de
dakgoot waardoor de kroonlijsthoogte lichtjes wijzigt.
3.

Verlenen omgevingsvergunning. Westerring 55. Rooien van 10 populieren.

Voor het rooien van 10 populieren Westerring 55 levert het college een omgevingsvergunning af.
4.

Verlenen omgevingsvergunning. Ruttemburgstraat 4. Slopen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van de woning Ruttemburgstraat 4.
5.

Beroep. Bijkomend advies. Zwijndries. Bouwen van een woonerf na sloop van de bestaande
bebouwing.

Het college beslist zijn oorspronkelijk standpunt, ingenomen tijdens de zitting van 20 mei 2019 te
behouden.
6.

Verzoekschrift vernietiging besluit Deputatie. Bekstraat 6. Oprichten woonzorgcentrum.

Het college neemt kennis van het verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot
vernietiging van het besluit van de Bestendige Deputatie met weigering tot afleveren van een
omgevingsvergunning aan de vzw Woonzorgcentrum H. Hart.
BESTUUR CULTUUR
7.

Boek Brouwerij Cnudde.

Het college gaat akkoord met het toekennen van een toelage van 1.000,- euro voor de realisatie van het
boek 'Brouwerij Cnudde. 100 jaar brouwkunst.' en de afname van 50 exemplaren van het boek tegen 20,euro/stuk.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
8.

Hommageavond Jotie T'Hooft en poëzieprijs

Akkoord met het voorgestelde programma voor een hommageavond voor de Oudenaardse dichter Jotie
T'Hooft en de lancering van de Jotie T'Hooft poëzieprijs 2019 door de bibliotheek en de dienst cultuur
i.s.m. de vzw Jotie T'Hoofpoëzieprijs.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
9.

Afsprakennota - Meerjarenplan 2020-2025 kerkfabrieken.

Het dossier wordt uitgesteld.

10. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkraden van Ename, Heurne,
Melden, Welden en Mullem.
EVENEMENTEN
11. Politiereglement op het verkeer nav Truckrun Vlaamse Ardennen 2019.
Akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Truckrun Vlaamse
Ardennen op 29 september 2019.
12. Politiereglement op het verkeer nav Lions fietshappening
Goedkeuring van het pet politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Lions
Fietshappening op 29 september 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
13. Inname openbaar domein in de Broekstraat nr. 68. Dossier IOD1079966
Akkoord met inname openbaar domein Broekstraat nr. 68 voor de plaatsing van een stelling voor de
uitvoering van gevelwerken.
14. Inname openbaar domein in de Fietelstraat 100-102. dossier IOD1080409
Goedkeuring aanvraag inname openbaar domein in de Fietelstraat 100-102 voor het plaatsen van een
mobiele kraan en inrichten van een laad- en loszone voor het leveren en plaatsen van prefabmuren.
15. Renovatie dak technische dienst Paalstraat - bestek nr. W5898 -Goedkeuring voorlopige
oplevering.
Renovatie dak technische dienst Paalstraat 9: goedkeuring van de voorlopige oplevering
16. Kunsttransport en arthandling voor de tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van
Emoties" (1) - bestek nr D01322018. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Kunsttransport tentoonstelling Adriaen Brouwer: goedkeuring van de vrijgave van de borgtocht.
17. Tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van Emoties": bewakingsopdracht - bestek nr.
D01372018. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Tentoonstelling Adriaen Brouwer, bewakingsopdracht: goedkeuring van de vrijgave van de borgtocht.
18. Tentoonstelling Adriaen Brouwer "Meester van Emoties": aanpassen verlichting in Stadhuis bestek nr. W01242018. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Tentoonstelling Adriaen Brouwer, aanpassen verlichting in het stadhuis: goedkeuring vrijgave borgtocht.
19. Evocatie of belevingsfilm rond Adriaen Brouwer - bestek nr. D01362018. Goedkeuring
vrijgave borgtocht
Aanmaken evocatie of belevingsfilm rond Adriaen Brouwer t.g.v. de tentoonstelling in het stadhuis:
goedkeuring vrijgave borgtocht.
20. Stadsgebouwen : reinigen van ruiten en andere oppervlakten - dienstjaar 2011-2012-2013 Perceel 1 (Reinigen van ruiten) - bestek nr. D17252010. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Stadsgebouwen: reinigen van ruiten en andere oppervlakten, perceel 1. Goedkeuring vrijgave borgtocht.
21. Stadsgebouwen : reinigen van ruiten en andere oppervlakten - dienstjaar 2011-2012-2013 Perceel 2 (Reinigen van andere oppervlakten) - bestek nr. D17252010. Goedkeuring vrijgave
borgtocht
Stadsgebouwe: reinigen van andere oppervlakten (perceel 2). Goedkeuring van de vrijgave van de
borgtocht.

22. Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht. kennisgeving brief uitnodiging infovergadering
27/08/2019.
Het college neemt kennis van de uitnodigingsbrief voor de omwonenden voor de infovergadering op
27/08/2019. in het kader van het dossier 'Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht'.
BESTUUR SPORT
23. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de zomersportkampen en
Krullewietactiviteiten.
Akkoord met de geactualiseerde lijst van monitoren en vrijwilligers die meewerken bij de organisatie van
de zomersportkampen en de Krullewieatactiviteiten.
24. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de Cabriorit en gebruik
parking 'De Ham' dd.15.08.2019
Goedkeuring van get politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de Cabriorit en
het gedeeltelijk gebruik van de parking De Ham op15.08.2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
25. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
56.138,05 euro en 2.195,00 euro.
26. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
25.052,58 euro, 2.658,88 euro, 94,50 euro, 9.510,15 euro, 3.405,60 euro, 27,90 euro, 44.097,70 euro,
1000 euro, 66,50 euro, 11,92 euro en 23.172,73 euro.
27. Interne controle van de centrale kas d.d. 02/08/2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op
datum van 2 augustus 2019.
28. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 02/08/2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de
centrale kas op datum van 2 augustus 2019 met een saldo van 2.003,50 euro. Het te verantwoorden
verschil bedraagt 0,00 euro.
BESTUUR PERSONEEL
29. Princiepsbeslissing afwijkende bepalingen selectieprocedure administratief medewerker.
Nemen van de princiepsbeslissing met het toestaan van afwijkende bepalingen in de selectieprocedure
voor de aanwerving van een administratief medewerker
30. Examenjury administratief medewerker.
Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury voor de beoordeling van de kandidaten die
deelnemen aan de selectieprocedure voor de aanwerving van een administratief medewerker.
31. Pensioen medewerker secretariaat.
Goedkeuring van de verdere aanstelling tot en met 31 december 2020 van een secretariaatsmedewerker na
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
32. Verlenging aanstelling consulent mobiliteit, onbepaalde duur.
Akkoord met de verlenging van de aanstelling van een voltijds consulent mobiliteit voor een periode van
onbepaalde duur met ingang van 27 augustus 2019.
33. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang/adm en techn diensten. Zomer 2019. Aanpassing nr 8.
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van jobstudenten bij diverse stadsdiensten tijdens de
zomervakantie van 2019.

KMO - HANDEL
34. UNIZO-lidmaatschap voor steden.
Het college gaat akkoord met de intekening op het lidmaatschap voor steden en gemeenten bij UNIZO.
JEUGD
35. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Akkoord met de aangepaste lijst van vrijwilligers voor begeleiding bij activiteiten van de jeugddienst.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 19 augustus 2019.

