STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 OM 15.30 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 COMMUNICATIE
1.

Teksten Info Magazine september 2019.

Het college adviseert de voorgestelde teksten voor het Info Magazine gunstig.
TOERISME
2.

Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen
- uitbreiding 3

De geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en het MOU voor 2019
wordt goedgekeurd.
ONTVANGSTEN
3.

Ontvangst bestuur Internationale Scheldecommissie.

Akkoord met de ontvangst met rondleiding in het stadhuis op 30 augustus van het bestuur van
Internationale Scheldecommissie t.g.v. de Internationale Scheldedag.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
4.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.750 liter, Bronstraat 54 te
Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van
1.750 liter, Bronstraat 54.
5.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor de exploitatie van een tijdelijke inrichting voor de bouw van een appartementsblok en
garages gelegen Kasteelstraat-Jan Zonder Vreeslaan znr te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een tijdelijke inrichting voor de bouw van
een appartementsblok en garages gelegen Kasteelstraat-Jan Zonder Vreeslaan.
6.

Aanpassing van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 06/05/2019
waarbij vergunning werd verleend voor het exploiteren van een IIOA van klasse 2 zijnde een
olieperserij en bijhorende opslag van grondstoffen en afgewerkte producten gelegen
Meersbloem-Melden 36 te Oudenaarde

Goedkeuring van de aanpassing van het collegebesluit van 06/05/2019 waarbij vergunning werd verleend
voor het exploiteren van een IIOA van klasse 2, zijnde een olieperserij en bijhorende opslag van
grondstoffen en afgewerkte producten gelegen Meersbloem-Melden 36.
7.

Opmaak pv lastens Arta Building wegens overtredingen op het Milieudecreet

Het college neemt kennis van de opmaak van een proces-verbaal door de lokale toezichthouder wegens
vastgestelde overtredingen op het Milieudecreet.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Aalststraat 136 a101. Bouwen opslagplaats.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een opslagplaats in de Aalststraat.

9.

Verlenen omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 342. Slopen van gebouwen.

Voor het slopen van de gebouwen op de voormalige camping aan de Kortrijkstraat 342 wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Vaddenhoek 36. verbouwen vierkantshoeve met
bestemmingswijziging.
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen van de vierkantshoeve Vaddenhoek
36 met bestemmingswijziging.
11. Aktename melding. Fietelstraat 49. Plaatsen aanbouw met plat dak.
Het college neemt akte van de melding van de uitbreiding van de woning Fietelstraat 49 met een aanbouw
met plat dak.
12. Verkoop woning Vijverweide 30.
Het college heeft geen bezwaar tegen de verkoop van de woning Vijverweide 30.
13. Havenhuis Scheldekop
Het college gaat er mee akkoord de oppervlakte van 200m² van het op de Scheldekop voorziene
havenhuis in te vullen als crèche en met de wijziging van de locatie ervan.
14. Raad voor Vergunningsbetwistingen. Verzoekschrift tot vernietiging besluit Deputatie.
Kapellestraat. Bouwen drie woningen.
Het college neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging van het besluit van de Bestendige
Deputatie met de toekenning van een omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen in de
Kapellestraat.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
15. Afsprakennota - meerjarenplan 2020-2025
Het college gaat akkoord met de afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur in het kader van de opmaak
van het financieel meerjarenplan 2020-2025.
EVENEMENTEN
16. Politiereglement op het verkeer nav hoevetocht Landelijke Gilde
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een hoevetocht door de
Landelijke Gilde op 6 september.
17. Politiereglement op het verkeer nav paardenkoers eine
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een paardenrenwedstrijd op
16 september in de Wannestraat en Weihaegestraat in Eine/Heurne.
18. Politiereglement op het verkeer nav open kamp dagen scouts Ename
Goedkeuring van het tijdelijk verkeersreglement t.g.v. de Open Kampdagen van scouts Ename van 13 tot
15 september 2019 in de Sint-Salvatorstraat.
19. Politiereglement op het verkeer nav Retro Run op 31 augustus 2019
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer t.g.v. de organisatie van de Retro Run op 31
augustus 2019 in Mater.
20. Evenement op openbaar domein : eetfestijn café Figaro
Akkoord met de organisatie van een eetfestijn op 31 augustus 2019 ter hoogte van café Figaro in de
Bergstraat en de plaatsing van twee tentjes op het voetpad.
21. Evenement op openbaar domein : familiedag landelijke gilde Melden
De aanvraag voor de organisatie van een familiedag door de Landelijke Gilde Melden op 8 september in
een deel van de Meldenstraat wordt door het college goedgekeurd.

22. Evenement op openbaar domein : strapdag kbo bevere
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Strapdag door KBO Bevere op 20 september en de
daaraan gekoppelde tijdelijke verkeersmaatregelen in de Kortrijkstraat.
23. Evenement op openbaar domein : strapdag BroeBELschool
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Strapdag door de BroeBELschool op 20 september
en de daaraan gekoppelde tijdelijke tijdelijke verkeersmaatregelen in de Wortegemstraat.
24. Evenement op openbaar domein : strapdag kbo st-Walburga
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Strapdag door KBO Sint-Walburga op 27 september
en de daaraan gekoppelde tijdelijke verkeersmaatregelen op parking De Ham.
25. Bevrijding van Oudenaarde - nieuwe datum
Het college gaat akkoord met verplaatsing van het voorgestelde programma voor de viering van 75 jaar
bevrijding van Oudenaarde naar 3 mei 2020. Bij die gelegenheid wordt de Hoogstraat ingericht als
'bevrijdingsstraat'.
26. Evenement op openbaar domein : pré-event Rally Markt + randactiviteiten
De aanvraag voor de organisatie van een Rally pré-event op zaterdagavond 14 september op de Markt
met onder meer de voorstelling van de deelnemende piloten en hun wagens aan de Aarova Rally Sprint
wordt goedgekeurd.
27. Evenement op openbaar domein: retro run
Akkoord met de organisatie van het evenement Retro Run op 31 augustus op openbaar domein in Mater
en de daarmee gepaard gaande tijdelijke verkeersmaatregelen in diverse straten.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
28. Buitengewoon onderhoud- en herstellingswerken aan KWS-verhardingen. Dienstjaar 2014 bestek nr W22292014. Goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering van de buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan
KWS-verhardingen gedurende het dienstjaar 2014.
29. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2019 - bestek nr. W59802019. Goedkeuren van de
gunning.
Goedkeuring van de gunning aan de firma De Meulemeester BVBA van de opdracht uitvoeren van
werkzaamheden aan cementbetonverhardingen gedurende het dienstjaar 2019.
30. Aanleg glasvezelverbinding naar de sportdienst en de jeugddienst. Goedkeuring gunning aan
Fabricom.
Goedkeuring van de gunning aan Fabricom nv van de aanleg van een glasvezelverbinding naar de
sportdienst en de jeugddienst voor aansluiting van deze diensten op de computerinfrastructuur van de
stad.
31. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat 152. IOD1082169.
Verlenen machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nestor De Tièrestraat 152 voor de
renovatiewerken aan het dak van 23/09 tot en met 15/10/2019.
32. Inname openbaar domein Nieuwstraat 12- 14. IOD1082248.
Verlenen machtiging voor het plaatsen van een werfinrichting in de Nieuwstraat 12-14 van 02/09 tot en
met 14/09/2019 voor het uitvoeren van dakwerken.
33. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren
van de 4e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 4e verrekening van meerwerken aan overeengekomen prijzen in het kader van het
groot onderhoud van buurtwegen.

34. Realisatie rugbyvelden. Goedkeuren aanstellen raadsman.
Goedkeuren aanstellen raadsman voor het vrijwaren van de belangen van de stad in de zaak die werd
aangespannen tegen de realisatie van de rugbyvelden aan de Aalststraat.
35. Aansluiting Broeke - project 22.757. Goedkeuren van de eindafrekening en definitief bepalen
van het stadsaandeel in de werken.
Goedkeuren van de eindafrekening en het definitief bepalen van het stadsaandeel in de werken door
Aquafin nv voor de aansluiting Broeke.
36. Verkaveling Diependale.
Het dossier werd uitgesteld.
37. Aanleg voetpaden in " Den Haezel ". Vraag tot compensatie.
Een vraag tot compensatie van de aanleg van een privé-oprit in de wijk Den Haezel die moet verdwijnen
voor de aanleg van voetpaden wordt niet goedgekeurd.
38. Concessieovereenkomst 't Sportkot.
Het dossier werd uitgesteld.
39. Sint - Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte. Urgentiewerken.
Akkoord om een afspraak te beleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, de kerkfabriek en de stad
om het restauratiedossier van de crypte in de Sint-Eligiuskerk in Eine af te ronden.
BESTUUR SPORT
40. Veertig jarig bestaan Absolut Watersportclub dd. 21.09.2019
Akkoord met de organisatie van een verwelkomingsavond op 21 september 2019 t.g.v. de viering van het
40-jarig bestaan van Absolut Watersportclub.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
41. Betalingen via Payconiq
Betalingen via Payconiq, een betaaloplossing via smartphone en zonder betaalterminal, zal bij wijze van
proef in de bibliotheek en het CC De Woeker worden ingevoerd. Na positieve evaluatie wordt het
systeem naar de andere stadsdiensten uitgebreid.
42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
94.554,59 euro.
43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
253.641,02 euro, 777.040,87 euro, 370,00 euro, 37.402,02 euro, 68,23 euro, 1.000,00 euro, 78,35 euro,
1.403,70 euro, 199,10 euro, 20.289,21 euro, 472,22 euro, 42.453,59 euro, 27.299,73 euro en 18.076,59
euro.
44. Kastoestand d.d. 31/07/2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand op datum van 31 juli 2019
met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5 ten bedrage van 50.550.390,34 euro.
BESTUUR PERSONEEL
45. Arbeidsongeval. Afsluiten dossier.
Het dossier van het arbeidsongeval van een personeelslid wordt afgesloten zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid.

46. Aanstellen jobstudenten. Zomer 2019. Aanpassing nr 10.
Actualisering van de aanstelling van jobstudenten bij diverse stadsdiensten tijdens de zomervakantie
2019.
47. Vergelijking loonkost 2018-2019 stad en OCMW.
Het college neemt kennis van de vergelijking van de loonkosten voor de stad en het OCMW voor de jaren
2018 en 2019.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
48. Aanstelling interimaris dko secretariaatsmedewerker.
Akkoord met de aanstelling van een interimaris administratief medewerker in de muziekacademie van 1
september t.e.m. 21 oktober 2019 ter vervanging van een medewerker met zwangerschapsverlof.
49. Capaciteit SAMWD schooljaar 2019-2020
Akkoord met het voorgestelde maximaal aantal leerlingen per opleiding om de onderwijskwaliteit te
kunnen garanderen.
50. SAMWD - schooljaar 19-20 prognose
Akkoord met de voorgestelde aanwending van het lesurenpakket voor het schooljaar 2019-2020.
KMO - HANDEL
51. Wijzigen abonnementen op de wekelijkse markt
Goedkeuring van enkele plaatswijzigingen van marktkramers op de wekelijkse donderdagmarkt en de
toewijzing van een vrijgekomen standplaats aan een nieuwe marktkramer.
52. Aanbesteding verzekeringen.
Het college gaat ermee akkoord om zich bij de voorbereiding van het aanbestedingsdossier van de
verzekeringscontracten van de stad en het OCMW te laten bijstaan door een extern begeleider.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 2 september 2019.

