STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2019 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Antwoord brief Minister-President Homans

Het college neemt kennis van de antwoordbrief aan de minister-president van de Vlaamse Regering n.a.v.
een klacht over de aflevering van een omgevingsvergunning.
TOERISME
2.

Rechtzetting factuur Roman ikv de Adriaen Brouwer tentoonstelling

Akkoord met de opmaak van een kredietnota voor ten onrechte aangerekende kosten aan de brouwerij
Roman voor een bezoek aan de tentoonstelling Adriaen Brouwer.
ONTVANGSTEN
3.

Gebruik Volkszaal door SOLVA i.s.m.stadsarchief

Akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 20 september voor de organisatie van een
consultatiemoment rond onroerend erfgoed door het stadsarchief i.s.m. de intercommunale SOLVA.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
4.

Opmaak proces-verbaal voor milieuovertreding.

Het college neemt kennis van de opmaak door de lokale toezichthouder van een proces-verbaal voor de
overtreding van het decreet over het beheer van afvalstoffen.
5.

Opmaak proces-verbaal voor milieuovertreding.

Het college neemt kennis van de opmaak door de lokale toezichthouder van een proces-verbaal voor de
overtreding van het decreet over het beheer van afvalstoffen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Weigeren Omgevingsvergunning. Broekstraat. Bouwen meergezinswoning met 28
woonentiteiten.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor de bouw van een meergezinswoning met 28
woonentiteiten in de Broekstraat.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Kapellestraat 52. Verbouwen van een woning

Voor de verbouwing van de woning Kapellestraat 52 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
8.

Verlenen omgevingsvergunning. Kraneveld 95. regulariseren verbouwen woning en
bijgebouw

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de regularisatie van de verbouwing van de woning
met bijgebouw Kraneveld 95.

9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Ankerstraat 18 . Renoveren gevels

Voor de renovatie van de gevels van de woning Ankerstraat wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
10.
Verlenen Omgevingsvergunning. Bergstraat 93. Functiewijziging winkel naar café met
woonst.
Aflevering van een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van de winkel Bergstraat 93 naar café
met woonst.
11. Verlenen omgevingsvergunning. Puistraat 30. Gevelrenovatie
Voor de renovatie van de gevels van de woning Puistraat 30 verleent het college een
omgevingsvergunning.
12. Recht van voorkoop - Beverestraat 59
Het college beslist het voorkooprecht van de stad niet uit te oefenen n.a.v. de verkoop van het pand
Beverestraat 59.
13. RvVB. Kraneveld. vernietiging beslissing deputatie nv ZWIJNAARDE
Het college neemt kennis van de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de
beslissing van de bestendige deputatie van de provincie met aflevering van een stedenbouwkundige
vergunning voor de bouw van een winkelcentrum aan Kraneveld door de nv Zwiijnaarde.
BESTUUR CULTUUR
14. Muziekcheques - goedkeuring lijst.
Het college gaat akkoord met de geactualiseerde lijst van Oudenaardse muzikanten en muziekbands die in
aanmerking komen voor subsidiëring door muziekcheques.
BURGERZAKEN LANDBOUW
15. Vrijwilligers: Paardenkijkdag 2019
Het college keurt de lijst goed met opgave van de personen die als vrijwilliger prestaties zullen leveren
tijdens de Paardenkijkdag op 15 september.
16. Politiereglement naar aanleiding van de Werktuigendagen 2019
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer en op de inrichting van een feestzone t.g.v. de
organisatie van de Werktuigendagen op 21 en 22 september.
EVENEMENTEN
17. Politiereglement inrichting feestzone nav paardenkijkdag
Het politiereglement voor de inrichting van een feestzone n.a.v. de organisatie van de Paardenkijkdag op
14 en 15 september wordt door het college goedgekeurd.
18. Politiereglement op het verkeer nav Wereldfeestival
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het Wereldfeestival op 14
september in de BrandWoeker en de naastliggende dreef.
19. Aanpassing politiereglement op het verkeer nav Aarova Rally - verkeer
Akkoord met de aanpassing van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Aarova
Sprint Rally op 14 en 15 september.

20. Evenement op openbaar domein nav strapdag KBO Nederename
De organisatie van de Strapdag door KBO Nederename op 20 september wordt door het college
goedgekeurd.
21. Evenement op openbaar domein nav strapdag De Wereldbrug
Akkoord met de organisatie van de Strapdag door De Wereldbrug op 20 september.
22. Evenement op openbaar domein nav Wolfrun 2019
De organisatie van een motortreffen door MTC Wolfrun 2019 op zondag 6 oktober 2019 wordt
goedgekeurd.
23. Samenwerkingsovereenkomst pré-rally event Markt Oudenaarde
De samenwerkingsovereenkomst met vzw Superstage n.a.v. de organisatie van het pré-rally event op de
Markt op 14 september word goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
24. Weg- en rioleringswerken in de R. De Preesterstraat - bestek nr. W00072017.2. Goedkeuren
van de 1e schorsing der werken.
Goedkeuren van de 1e schorsing van de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.
25. Huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren kerstverlichting - bestek
nr. D60062019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Voor het huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren van de kerstverlichting
worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd.
26. Inname openbaar domein in de Beaucarnestraat nr. 9. Dossier IOD1084820
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Beaucarnestraat voor het
uitvoeren van dak- en gevelwerken van 16/09 tot en met 16/10/2019.
27. Inname openbaar domein in de Kasteelstraat nr. 18. Dossier IOD1085864
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Kasteelstraat 18 voor het
uitvoeren van dakwerken van 11 tot en met 25/09/2019.
28. Inname openbaar domein in de St-Elooistraat nrs. 3-7. Dossier IOD1086400
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Sint-Elooistraat 3-7 voor de
uitvoering van dakwerken van 11 tot en met 20/09/2019.
29. Herbestemming Huis De Lalaing.
Akkoord met de kandidaatstelling van VillaVip voor het voorlopig aangaan van een erfpacht op het Huis
de Lalaing voor een termijn van zes maanden. Er wordt een intentieverklaring in die zin opgemaakt.
30. Aanvraag overwelven gracht : Gaverstraat 10 A.
Aan de aanvraag voor het overwelven van de baangracht t.h.v. Gaverstraat 10A wordt geen gunstig
gevolg gegeven gezien de geldende gemeentelijke reglementering.
31. Concessieovereenkomst 't Sportkot
Het college gaat akkoord met het ontwerp van de concessieovereenkomst 2020-2025 voor de uitbating
van 't Sportkot in Leupegem. De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad van eind
september voorgelegd.
BESTUUR SPORT
32. Afspraken gebruikers Donk
Het dossier werd uitgesteld.

33. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking sportkampen, krullewiet en
buurtsportweek
Goedkeuring van de lijst van personen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen bij de
organisatie van de sportkampen, de Krullewietactiviteiten en de buurtsportweek door de stedelijke
sportdienst.
34. The Outsider - aanleg polyvalente sportterreinen principiële beslissing.
Het dossier werd uitgesteld.
35. Organisatie Chasing Cancellara Flanders dd. 22.03.2020 afsluiten Koppenberg
Het college gaat akkoord met de organisatie van het fietsevent Chasing Cancellara Flanders. Voor de
chronorit op de Koppenberg op 22 maart 2020 wordt de straat tussen 9.00u en 14.00u verkeersvrij
gemaakt.
36. Organisatie BOA dd. 22.09.2019 van Lake House Events aan de Donk
Akkoord met de organisatie van BOA door Lake House Events op 22 en 23 september aan de Donkvijver
op voorwaarde dat alle opgelegde veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
37. Organisatie Cyclocross Mater LRC dd. 28.09.2019 privé domein Tissenhove
Het college gaat akkoord met de organisatie van een cyclocross door Cyclocross Mater LRC op 28
september op privéterrein aan Tissenhove en het schenken van trofeeën.
38. Aanvraag toelating varen op donk met ponton dd. 13.09.2019
Akkoord met het varen met een ponton op de Donkvijver op 13 september op voorwaarde dat er geen
blauwalgen in de vijver aanwezig zijn en alle veiligheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
39. Invoeren éénrichtingsverkeer Doornikse Heerweg n.a.v. wegenwerken rotonde Bruwaan
Het college gaat akkoord met de tijdelijke invoering van eenrichtingsverkeer in de Doornikse Heerweg
tussen de Gentstraat en de Deinzestraat in de richting van de Deinzestraat tijdens de werken aan de
rotonde op de N60 t.h.v. het bedrijf Samsonite.
40. Huishoudelijk reglement projectstuurgroep
Het voorstel van huishoudelijk reglement voor de projectstuurgroep Mobiliteit wordt goedgekeurd.
41. Wegmarkering Burgscheldestraat n.a.v. nieuwe toplaag
Akkoord met het voorstel voor het aanbrengen van wegmarkeringen in de Burgscheldestraat na afloop
van de wegenwerken.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
101.838,06 euro.
43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
44. Politiezone Vlaamse Ardennen. Toelichting financieringsscenario's meerjarenplanning door de
bijzonder rekenplichtige.
Het college neemt kennis van de toelichting door de bijzonder rekenplichtige van de
financieringsscenario's in het kader van de meerjarenplanning van de politiezone Vlaamse Ardennen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
45. Aankoop van vorkheftruck 3 ton t.b.v. bestuur infrastructuur uitvoering. Proces-verbaal van
voorlopige oplevering.
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering inzake de aankoop van een vorkheftruck
voor de technische diensten van de stad.

BESTUUR PERSONEEL
46. Vervangende opvangkracht.
Goedkeuring van de aanstelling van een tijdelijke opvangkracht voor de buitenschoolse kinderopvang
voor de periode van 2 t.e.m. 30 september.
47. Goedkeuren kandidaten consulent archief.
Goedkeuring van de lijst met kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de
selectieproeven voor de aanstelling van een consulent archief.
48. Goedkeuren kandidaten diensthoofd communicatie.
Goedkeuring van de lijst van kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de
selectieproeven voor de aanwerving van een diensthoofd communicatie.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
49. Aanstelling verenigingswerker.
De aanstelling van een verenigingswerker die zal instaan voor onthaal en toezicht in de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans tijdens de periode 7 september-26 oktober wordt goedgekeurd.
50. Schade aan saxofoon.
Akkoord met de verkoop tegen aankoopprijs van een beschadigde saxofoon aan de leerling die de schade
heeft veroorzaakt.
51. Aanstellingen nieuwe leerkachten interim.
Akkoord met de tijdelijke aanstelling van twee interim-leerkrachten tijdens het scholjaar 2019-2020 ter
vervanging van vastbenoemde leerkrachten die tijdelijk afwezig zijn.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
52. Verhuur zaal Armare
Akkoord met de verhuur van de zaal Armare in de Abdij Maagdendale tegen 15,- euro/beurt voor de
organisatie van danslessen.
KMO - HANDEL
53. Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt
Akkoord met de stopzetting van het abonnement van een markkramer op de wekelijkse donderdagmarkt
wegens ziekte.
54. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Nederstraat 61
Voor de renovatie van het handelspand Nederstraat 61 wordt een subsidie toegekend.
55. VDAB vraagt financiële tussenkomst voor huur opleidingslocatie
Het college gaat akkoord met een financiële tussenkomst voor de huur van een lokaal door de VDAB
voor de organisatie van een opleiding onderhoudsmonteur tijdens het schooljaar 2019-2020.
56. VZW Oudenaarde Winkelstad: Wedstrijdreglement 2019 "uw kassabon is misschien € 250
waard"
Het college neemt kennis van het wedstrijdreglement 2019 voor de actie 'Uw kassabon is misschien 250,euro waard', georganiseerd door de vzw Oudenaarde Winkelstad.
JEUGD
57. Openingsuren jeugdcentrum Jotie
Akkoord met de aanpassing van de openingsuren van het Jeugdcentrum Jotie aan de Hofstraat 14 tijdens
de herfst- en krokusvakantie van 2019.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
58. Stage buitenschoolse opvang.
Het college neemt nota van de melding van de stageperiode van een student-begeleider in de
kinderopvang die van 21 oktober tot 15 december mee zal instaan voor de buitenschoolse opvang in KBO
Nederename.
59. Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020 - 2025
Het college gaat akkoord met de inhoud van de gezamenlijke afsprakennota stad-OCMW
vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en met de indiening van een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid
voor diezelfde periode.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 23 september 2019.

