STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019 OM 07.45 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
1.

Agenda gemeenteraad 30 september 2019

Het college stelt de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 30 september vast.
2.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 30 augustus 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 30 augustus 2019.
3.

Klacht Re:vista.

Het college neemt kennis van een klacht van het bedrijf Re:vista in verband met de gunning van
communicatieopdrachten.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
4.

Participatietraject 'Maak Oudenaarde Mee' - opvolging input

Het college gaat akkoord met de verdere afwikkeling van het participatietraject 'Maak Oudenaarde Mee'.
TOERISME
5.

Bezoek van de bellemannen aan Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma t.g.v. het bezoek van de Bellemannen aan
Oudenaarde op 2 november 2019.
ONTVANGSTEN
6.

Aanvraag gebruik Volkszaal door Davidsfonds

Akkoord met de aanvraag van het Davidsfonds Oudenaarde voor gebruik van de volkszaal van het
stadhuis op 18 september, 29 september en 3 december voor de organisatie van ledenbijeenkomsten.
7.

jubilea oktober

Het college neemt kennis van de lijst met data voor de vieringen van huwelijksjubilea tijdens de maand
oktober.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
8.

Vaststellen van een beleidskader voor hernieuwbare energieprojecten met rechtstreekse
participatie

Goedkeuring van de vaststelling van een beleidskader voor hernieuwbare energieprojecten met
rechtstreekse participatie. Het dossier zal op 30 september voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd worden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Volkegemberg 33. Verbouwen woning in halfopen
bebouwing.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Volkegemberg 33.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. L Vandefonteynelaan 5. Verbouwen eengezinswoning
Voor de verbouwing van de eengezinswoning Lucien Vandefonteynelaan 5 wordt een
omgevingsvergunning afgeleverd.
11. Aktename Melding. Berkenstraat 10. Verbreden van een doorgang
Het college neemt akte van de melding van de verbreding van de doorgang naar de woning Berkenstraat
10.
12. Geen Aktename Melding. Kortrijkstraat 121. Uitbreiding woning
Het college neemt geen akte van de melding van de verbouwing van de woning Kortrijkstraat 121 omdat
voor dergelijke werken een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.
13. Aktename Melding. Pelikaanstraat 92. Vervangen pergola.
Het college neemt akte van de melding van de vervanging van de pergola Pelikaanstraat 92.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Ravensdal 34-36. Bijstellen verkaveling.
Voor het bijstellen van de verkaveling Ravensdal 34-36 levert het college een omgevingsvergunning af.
15. Nieuwe straatnaam woonontwikkeling Diependale
De nieuwe straat in de woonontwikkeling Diependale krijgt de naam Tonkinstraat mee.
BESTUUR CULTUUR
16. Socio-culturele vrijwilligers Dienst Cultuur-De Woeker - aanvulling lijst.
Het college keurt de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers voor de dienst cultuur en De
Woeker goed.
17. Bepalen toegangsprijzen avond-, familie-, en schoolvoorstellingen De Woeker najaar 2019.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde toegangsprijzen voor de avond-, familie-, en
schoolvoorstellingen in het gemeenschapscentrum De Woeker tijdens het najaar 2019.
18. Vraag kerkbestuur OLV-van Pamele; terugbetaling kosten energieverbruik Charivari 2018.
Het college gaat ermee akkoord dat het kerkbestuur O.-L.-Vrouw Geboorte Pamele de kosten van het
energieverbruik in de Pamelekerk tijdens de tentoonstelling Charivari 2018 opneemt in de jaarrekening
van de kerkfabriek.
19. Ombouw loods 2 De BrandWoeker naar stockageruimte theaterverenigingen.
Het college stemt ermee in dat loods 2 in De BrandWoeker wordt omgebouwd naar een stockageruimte
ten behoeve van de Oudenaardse theaterverenigingen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
20. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van het Centraal Kerkbestuur en
kerkfabriek Sint-Martinus Mater.
EVENEMENTEN
21. Politiereglement op het verkeer nav strapdag Nederename
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Strapdag, georganiseerd door KBO Nederename op 20
september 2019 wordt goedgekeurd.
22. Politiereglement op het verkeer nav strapdag Go! De Wereldbrug
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Strapdag door de basisschool Go! De
Wereldbrug op 20 september wordt goedgekeurd.

23. Politiereglement op het verkeer nav mobiel verkeerspark Sint-Walburga
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de installatie van een mobiel verkeerspark op een deel van
parking De Ham door KBO Sint-Walburga op 27 september wordt goedgekeurd.
24. Politiereglement op het verkeer nav strapdag KBO Bevere
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Strapdag door KBO Bevere op 20
september wordt door het college goedgekeurd.
25. Politiereglement op het verkeer nav strapdag Dé BroeBELschool
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Strapdag, georganiseerd door Dé BroeBELschool op 20
september in Bevere wordt door het college goedgekeurd.
26. Politiereglement op het verkeer nav Op de Brug
Het politiereglement op het verkeer t.g.v. de organisatie van het evenement Op de Brug op 22 september
op de brug van de Matthijs Casteleinstraat wordt goedgekeurd.
27. Evenement op openbaar domein: 24 uren van Oudenaarde en 24 uren radio jeugdraad
Ter gelegenheid van de organisatie van de 24 uren van Oudenaarde op 5 en 6 oktober maakt de
Oudenaardse jeugdraad met toestemming van het college 24 uren radio in een 'glazen studio' die ter
hoogte van de Sint-Bernardusschool, Hoogstraat 10 wordt opgesteld.
28. Evenement op openbaar domein; Jotie 'T Hooft Hommage
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Jotie 'T Hooft Hommage op vrijdag 4 oktober met
een literair café en poëtische en muzikale optredens in de Sint-Walburgastraat.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
29. Scheldeboorden/kop : aanleg Jan Van Pameleplein - bestek nr. W21172013. Goedkeuren
definitieve oplevering.
Goedkeuren van de definitieve oplevering van de werken voor de aanleg van het Jan Van Pameleplein.
30. Scheldeboorden/kop : aanleg Jan Van Pameleplein - bestek nr. W21172013. Goedkeuren van
de eindafrekening.
Goedkeuren van de eindafrekening voor de aanleg van het Jan Van Pameleplein.
31. Aanleg van 2 rugbyvelden. Proces-verbaal van ingebruikname.
Goedkeuren van het proces-verbaal van ingebruikname van de aanleg van twee rugbyvelden met
bijhorende omgevingswerken.
32. Ruimen van baangrachten en waterlopen 3e cat. - dienstjaar 2018 - bestek nr. D00702017.
Goedkeuren eindafrekening.
Goedkeuren van de eindafrekening voor de ruimingswerken van baangrachten en waterlopen tijdens het
dienstjaar 2018.
33. Ruimen van baangrachten en waterlopen 3de cat.- dienstjaar 2018 - bestek nr. D00702017.
Goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve aanvaarding van de werken voor het ruimen van baangrachten en
waterlopen tijtens het dienstjaar 2018.
34. Renovatie dak technische dienst Paalstraat - bestek nr 5898 - goedkeuring eindafrekening
Goedkeuring van de eindafrekening voor de renovatiewerken aan het dak van de technische diensten in de
Paalstraat.

35. Administratief Centrum Maagdendale: Herinrichting gelijkvloers / 1ste verdieping - bestek nr
W23592016 - goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve aanvaarding van de werken voor de herinrichting van het gelijkvloers en
de 1ste verdieping van het administratief centrum Maagdendale.
36. Inname openbaar domein in de Heurnestraat nr. 17 - dossier IOD1088021
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een werfwagen in de Heurnestraat 17
voor het uitvoeren van werken van 23/09 tot en met 23/10/2019.
37. Fluvius : aanleg ondergrondse leidingen in de Ganzendries.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het aanleggen van ondergrondse leidingen in de
Ganzendries.
38. Regularisatie inname openbaar domein- dossier IOD1088204
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kasteelstraat 16 voor de uitvoering
van gevelrenovatiewerken van 10/09 tot en met 11/10/2019.
39. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Driesleutelstraat, Kloosterweg,
Kleistraat, Boskant, St.Amelbergastraat, Opstale
Verlenen van een vergunning aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de
Driesleutelstraat, Kloosterweg, Kleistraat, Boskant, Sint-Amelbergastraat en Opstalle.
40. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Graaf van Landaststraat. Dossiernr.
441487.
Verlenen van eenmachtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de Graaf
van Landaststraat.
41. Telenet : uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Nederenamestraat 259.
Verlenen van een vergunning aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de
Nederenamestraat 259.
42. Aanleg stadsverkaveling Diependale. Aansluiten achtertuinen.
Het dossier werd uitgesteld.
43. Heraanleg Klokkeveld - Molenkouter. Voorontwerp.
Het college gaat akkoord met het voorgestelde voorontwerp voor de heraanleg van de wijken Klokkeveld
in Mater en Molenkouter in Bevere.
44. Weg- en rioleringswerken Robert De Preesterstraat. Ontsluitingsweg voor de Hamstraat.
Het college stemt in met de aanleg van een ontsluitingsweg naar de Hamstraat ter gelegenheid van de
uitvoering van de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.
45. OC Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning
Akkoord met de voorgestelde regeling met de VZW Amigo n.a.v. de verbouwing van de aanpalende
woning van het ontmoetingscentrum in de Heurnestraat.
BESTUUR SPORT
46. Aanstellen van monitor/vrijwilliger voor medewerking Run4Fun dd.06.09.2019
Het college stemt in met de aanstelling van een vrijwilliger voor medewerking bij de praktische
organisatie van de Run4Fun-loop op 6 september 2019.
47. 24 uren van Oudenaarde editie 2019.
Het college stemt in met de sponsoring van de deelnemende personeelsleden van stad en OCMW aan de
24 uren van Oudenaarde voor het goede doel op 5 en 6 oktober.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
48. Tijdelijk aanvullend politiereglement Doornikse Heerweg - tussen Gentstraat en Deinzestraat
Voor de tijdelijke invoering van eenrichtingsverkeer in de Doornikse Heerweg tussen de Gentstraat en de
Deinzestraat n.a.v. de werken aan de rotonde op de N60 t.h.v. Samsonite wordt een tijdelijke
verkeersreglement goedgekeurd.
49. Vergunning taxi's en laad- en loszone zuidkant Markt
De Oudenaardse taxibedrijven mogen voortaan ook de doorgang aan de zuidkant van de Markt gebruiken
indien ze over een vergunning beschikken. De laad-en-loszone aan de zuidkant wordt voorzien van
verkeersborden 'verboden parkeren' om verwarring te vermijden.
50. Wegmarkering G. Antheunisplein, Jezuïetenplein en Krekelput n.a.v. nieuwe toplaag
Het dossier werd uitgesteld.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
51. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving.
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
55.607,03 euro.
52. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
11.536,11 euro, 107,00 euro, 60.341,08 euro, 20,64 euro, 111,10 euro, 5.634,36 euro, 7.201,35 euro,
39.822,39 euro en 37.987,37 euro.
53. Financiële rapportering 1ste semester 2019.
Het college neemt kennis van de financiële rapportering voor de 1ste semester 2019.
54. Kastoestand d.d. 30/08/2019
Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 30 augustus 2019.
55. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 10/09/2019
Het college neemt kennis van de controle van de contante gelden van de centrale stadskas op datum van
10 september 2019.
56. Interne controle van de centrale kas d.d. 10/09/2019
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale stadskas op datum van 10 september
2019.
57. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamelstaat van financiële vorderingen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
58. Leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen. Goedkeuren van de raming en de
lastvoorwaarden.
Goedkeuren van de raming en de lastvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van outdoor
fitnesstoestellen. De kostprijs wordt op 20.000,- euro geraamd.
BESTUUR PERSONEEL
59. Vaststellen examenjury diensthoofd communicatie.
Het college stelt de namen van de juryleden vast die in de examencommissie voor de aanwerving van een
diensthoofd communicatie zullen zetelen.
60. Aanstellen jobstudenten. Zomer 2019. Aanpassing nr 11.
Goedkeuring van de aanpassing van de aanstelling van jobstudenten tijdens het jaar 2019.

61. Pensioenaanvraag.
Het college gaat akkoord met de pensioenaanvraag van een personeelslid.
62. Voorstelling nieuwe personeelsleden.
De personeelsleden die onlangs de technische diensten van de stad kwamen versterken zullen op 23
september aan de leden van het college worden voorgesteld.
KMO - HANDEL
63. Voorstel aanpak leegstand
Het dossier werd uitgesteld.
JEUGD
64. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
De geactualiseerde lijst met de aanstelling van vrijwilligers die activiteiten georganiseerd door de
jeugddienst mee begeleiden wordt goedgekeurd.
65. Campagne prédrinken
Het college gaat akkoord met de organisatie door de jeugddienst van een campagne om het 'pré-drinken'
voorafgaand aan fuiven bij de jongeren in te dijken.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
66. Aanstelling monitoren kinderopvang vakantieperiodes 2019
Goedkeuring van de aanvulling van de lijst met monitoren die tijdens de vakantieperiodes van 2019
instaan voor de kinderopvang.
67. Stage buitenschoolse opvang
Akkoord met de tewerkstelling van een studente kinderbegeleider als stagiaire in de buitenschoolse
opvang in de basisschool De Wereldbrug van 2 tot 16 oktober en op 6 november.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 30 september 2019.

