STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 14 OKTOBER 2019 OM 13.30 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor de agendapunten 31 t.e.m. 79.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE
1.

Participatietraject 'Maak Oudenaarde Mee': feedback

Het college neemt kennis van de feedback naar aanleiding van het participatietraject 'Maak Oudenaarde
Mee' en gaat akkoord met de voorgestelde verdere aanpak van het project.
ONTVANGSTEN
2.

Ontvangst kampioenen atletiekclub KASVO

Akkoord met de ontvangst van de kampioenen seizoen 2018-2019 van atletiekclub KASV Oudenaarde op
9 november in de volkszaal van het stadhuis en het schenken van aandenkens.
3.

Bezoek van College of Europe aan Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de ontvangst van studenten van het College of Europe n.a.v. hun bezoek
aan Oudenaarde op 27 oktober en een bezoek aan het stadhuis.
4.

Jubileums maand november 2019

Het college neemt kennis van de lijst van huwelijksjubilea die in de loop van de maand november worden
gevierd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Goedkeuring KLE-subsidieaanvraag

Goedkeuring van de subsidieaanvraag van een Oudenaardse inwoner in het kader van het aanplanten en
onderhouden van punt- en lijnvormige landschapselementen.
6.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor de exploitatie van een tijdelijke inrichting (bemaling) gelegen Bourgondiëstraat 7-8 te
Oudenaarde

Aktename door het college van de melding van de exploitatie van een tijdelijke bronbemaling voor
bouwwerken, Bourgondiëstraat 7-8.
7.

Advies betreffende de omgevingsvergunningaanvraag met SH en IIOA voor het veranderen en
hernieuwen van een servicestation gelegen Graaf van Landaststraat 160 te Oudenaarde

Gedeeltelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Kuwait Petroleum Belgium voor
het veranderen en hernieuwen van een servicestation gelegen Graaf van Landaststraat 160.
8.

Boomplantactie Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Het college gaat akkoord met de logistieke ondersteuning van de jaarlijkse Boomplantactie van het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Ind De Bruwaan 19 A-B. Verbouwen units

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd door het verbouwen van bedrijfsunits op het Industriepark
De Bruwaan 19 A en B.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Riedekens 14. Verbouwen van een woning.
Voor de verbouwing van de woning Riedekens 14 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Vaddenhoek zn. Bouwen van een woning.
Voor de bouw van een woning in Vaddenhoek levert het college een omgevingsvergunning af.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Ronsen Heerweg 45. Bouwen woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning Ronsen Heerweg 45.
13. Weigeren omgevingsvergunning. Leupegemstraat 15. Regularisatie bijgebouw.
Voor de regularisatie van een bijgebouw Leupegemstraat 15 wordt een omgevingsvergunning geweigerd.
14. Gecoro nieuwe samenstelling.
Het dossier werd uitgesteld.
15. Recht van voorkoop - Nederstraat 46
Het college beslist haar voorkooprecht op het pand Nederstraat 46 niet uit te oefenen.
16. Thuis in de Toekomst: online woontest
He college beslist zich aan te sluiten bij het project 'Thuis in de Toekomst' van Wonen-Vlaanderen, een
online test waarin gepeild wordt naar de woonwensen van de Vlaming.
BESTUUR CULTUUR
17. Aanvraag Projectsubsidie Cultuur 2019/02 – tentoonstelling Robert De Preester en Einde WO
II in Nederename
Voor de organisatie van een tentoonstelling in het ontmoetingscentrum Sint-Vaast in Nederename rond de
figuur van verzetsman Robert De Preester en de viering van het einde van WO II 75 jaar geleden wordt
een projectsubsidie verleend.
18. Organisatie Reveil 2019 – Woord en Muziek op het kerkhof op 1 november - ondersteuning
Ter gelegenheid van de organisatie van Reveil 2019, een cultureel project van de vzw Reveil met Woord
en Muziek op het kerkhof op 1 november, wordt door de stad ondersteuning aangeboden.
BESTUUR CULTUUR. MOU
19. Tentoonstelling Margaretha van Parma.
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie eind 2022 van een tentoonstelling rond de figuur
van Margaretha Van Parma, die in 1522 in Oudenaarde is geboren als buitenechtelijke dochter van Keizer
Karel V.
20. Aankoop van een wandtapijt.
Het college gaat ermee akkoord dat telefonisch door het museum wordt geboden op een wandtapijt uit de
serie De Geschiedenis van Alexander (1582) dat op 23 oktober door het veilinghuis Sotheby's New York
te koop wordt aangeboden.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
21. Principieel akkoord met het ontwerp van het convenant gevangenisbibliotheken 2020-2025.
Het college gaat principieel akkoord met een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid in
het kader van de verdere organisatie en de inrichting van een gevangenisbibliotheek in de strafinrichting
aan de Bourgondiëstraat.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
22. Verslag van de vergadering van het CKB
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur op 16
september 2019.

23. Definitieve versie afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en de
kerkfabrieken
Het college neemt kennis van de definitieve versie van de afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het
Centraal KerkBestuur en de Oudenaardse kerkfabrieken. Het dossier wordt eind november aan de
gemeenteraad voorgelegd.
EVENEMENTEN
24. Politiereglement op het verkeer nav 11 november viering
Goedkeuring van het pet politiereglement op het verkeer n.a.v. de 11 novemberviering.
25. Evenement op openbaar domein : kwb avondwandeling
De aanvraag voor het organiseren van een avondwandeling in Oudenaarde door KWB Appelterre op 14
december wordt door het college goedgekeurd.
26. Evenement op openbaar domein: rugbyfuif
Voor de organisatie van de jaarlijkse fuif van rugbyclub Rhinos Oudenaarde op 28 maart 2020 wordt door
het college aan de club gevraagd een alternatieve locatie voor te stellen.
27. Evenement op openbaar domein: st martinuskermis
Akkoord met de organisatie van de Sint-Martinuskermis door het feestcomité van Edelare op 16 en 17
november en het voorgestelde kermisprogramma.
28. Evenement op openbaar domein: fiësta europa
Met goedkeuring van het college wordt ook in 2020 het evenement Fiësta Europa georganiseerd op het
evenementenplein op de Markt. Het evenement vindt plaats van 15 tot 17 mei.
29. Evenementen op openbaar domein: brouwers in het bos 2020
Akkoord met de organisatie van de 3de editie van Brouwers in het Bos op 6 juni 2020 in Ename op een
terrein van de provincie Oost-Vlaanderen en de voorgestelde tijdelijke verkeersmaatregelen.
30. Evenement op openbaar domein: kerstmarkt en ijspiste praktische uitwerking
Het college gaat akkoord met de voorgestelde praktische uitwerking van de organisatie van de Kerstmarkt
en de plaatsing van de ijspiste tijdens de eindejaarsperiode.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
31. Project GRUP De Ham - uitvoering deelproject gedempte Schelde - aanleg stedelijk park De
Ham - bestek nr. W13352008. Vrijgave borg.
Goedkeuring van de vrijgave van de borgtocht voor de uitvoering van de opdracht 'aanleg stedelijk park
De Ham' in het kader van het project gedempte Schelde.
32. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren
van de 5e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuren van de 5de verrekening van de werken voor het groot onderhoud van buurtwegen dienstjaar
2019.
33. Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Goedkeuren betalen voorschot
stadsaandeel.
Goedkeuren voor het betalen van een voorschot aan de kerkfabriek Sint-Walburga op het stadsaandeel
voor de restauratiewerken aan de Sint-Walburgatoren.
34. Sint Eligius Eine. Restauratie van de crypte : uitvoeren van urgentiewerken aan de
muurschilderingen. Gunstig adviseren van de toewijs, bijkomende werken
schimmelbestrijding en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken.
Verlenen van gunstig advies van de toewijsbeslissing van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine van de
bijkomende werken voor schimmelbestrijding in de crypte van de kerk in Eine.

35. Aanstellen centrummanager - bestek nr. D60382019. Goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het
aanstellen van een centrummanager.
36. Leveren en plaatsen van een ijspiste. Van 3 december 2019 tot 8 januari 2020.
Gunning van de opdracht voor het leveren en plaatsen van een ijspiste die van 3 december 2019 tot 8
januari 2020 op het evenementenplein op de Markt wordt opgesteld.
37. Volkegembos : aankoop van gronden leemontginning Volkegem - ontginningsfase 3.
Goedkeuren van de definitieve koopsom.
Goedkeuren van de definitieve koopsom voor de aankoop van gronden te Volkegem voor de verdere
uitbreiding van het Volkegembos.
38. Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - bestek nr.
D60422019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - bestek nr. D60422019.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier.
39. Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2020. Goedkeuren van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze.
Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2020.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier.
40. Rietgracht - ontdubbelen van de verbindingsriolering. Heraanleg voetpad onpare kant
Gevaertsdreef.
Naar aanleiding van werken in het kader van de ontdubbeling van de verbindingsriolering van de
Rietgracht wordt met instemming van het college het voetpad aan de onpare kant van de Gevaertsdreef
heraangelegd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
41. Lidgeld 2020 Vereniging voor Openbaar Groen.
Het college neemt kennis van de brief van de Vereniging voor Openbaar Groen met opgave van het
lidgeld voor 2020.
BESTUUR SPORT
42. Uitbetaling beleidssubsidies sportverenigingen 2019, werkingsjaar 2018
Goedkeuring van de nominatieve lijst met sportverenigingen die in 2019 in aanmerking komen voor een
beleidssubsidie voor sportverenigingen.
43. Geluidsmetingen Sporthal Groenhof Oudenaarde
Het college stemt er mee in dat opnieuw langeduurgeluidsmetingen en ambulante metingen worden
uitgevoerd in sporthal Groenhof om geluidsoverlast vast te stellen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
44. Voorbereiding bilateraal overleg vervoerregio m.b.t. het regionaal mobiliteitsplan en m.b.t. de
opmaak van een openbaar vervoerplan
Het college gaat akkoord met de voorbereidende werkzaamheden voor het bilateraal overleg voor het
regionaal mobiliteitsplan en openbaar vervoerplan in de Vervoerregio Vlaamse Ardennen, dat op 28
oktober plaatsvindt.
45. Belijning G. Antheunisplein, Jezuiëtenplein en Krekelput n.a.v. nieuwe toplaag
Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
46. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 5/2019. Vaststelling.
De vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 5/2019 in het budget 2019 wordt goedgekeurd.
47. Algemene gemeentelijke heffing
Het belastingreglement Algemene Gemeentelijke Heffing geldt tot 31 december 2019. Het college gaat
ermee akkoord het bestaande reglement te herwerken in het kader van de administratieve
vereenvoudiging.
48. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
47.655,40 euro.
49. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
15,35 euro, -199,01 euro, 75,70 euro, 18.268,66 euro, 742,13 euro, 3.021,83 euro, 9.515,15 euro,
65.636,06 euro, 17.738,29 euro, 110.319,00 euro, 42.391,09 euro, 21.661,95 euro en 10.359,40 euro.
50. Kastoestand d.d. 30/09/2019
Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 30 september 2019.
INFORMATICA
51. Uitbreiding beslissing schepencollege dd° 04 februari 2019 betreft huur betaalterminals bij
Keyware - dienstjaar 2019 - goedkeuring gunning
Goedkeuring van de uitbreiding van de beslissing van het schepencollege van 4 februari 2019 i.v.m. de
huur van betaalterminals voor het dienstjaar 2019 en goedkeuring van de gunning aan Keyware.
BESTUUR PERSONEEL
52. Aanstelling jobstudent herfstvakantie.
Het college keurt de aanstelling van een jobstudent voor de speelpleinwerking van de stedelijke
jeugddienst goed voor de periode van 28 tot 31 oktober 2019.
53. Arbeidsongeval. Bepalen rente invaliditeit.
Het arbeidsongeval van een medewerker in het containerpark heeft niet tot blijvende
arbeidsongeschiktheid geleid. Er wordt dan ook geen rente voor blijvende invaliditeit toegekend.
54. Voorstelling nieuw personeelslid.
De onlangs door de stad aangestelde nieuwe cultuurfunctionaris wordt op 21 oktober aan het college
voorgesteld.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
55. Besteding urenpakket samwd schooljaar 2019-2020.
Akkoord met de voorgestelde besteding van het lesurenpakket 2019-2020 aan de Stedelijke academie
voor Muziek, Woord en Dans.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
56. Verlof voor een tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier :
Tekenkunst
Verlof voor een tijdelijk andere opdracht van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier :
Tekenkunst.

57. Verlof verminderde prestaties en verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemde leraar
specifiek artistiek atelier : Keramiek.
Verlof verminderde prestaties en verlof tijdelijk andere opdracht van een vast benoemde leraar specifiek
artistiek atelier : Keramiek.
58. Verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier : Schilderkunst
Verlof verminderde prestaties van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier : Schilderkunst.
59. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Schilderkunst
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Schilderkunst.
60. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Schilderkunst
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Schilderkunst.
61. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Beeldatelier en specifiek artistiek atelier:
Levend Model
Verlof tijdelijk andere opdracht van een vast benoemd leraar Beeldatelier en specifiek artistiek atelier:
Levend Model.
62. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Schilderkunst
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier :
Schilderkunst.
63. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar Beeldatelier en
Digitaal Beeldatelier
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar Beeldatelier en Digitaal
Beeldatelier.
64. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Beeldatelier
Verlof tijdelijk andere opdracht van een vast benoemd leraar Beeldatelier.
65. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Keramiek
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier
: Keramiek.
66. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Tekenkunst en specifiek artistiek atelier : Levend Model
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier
: Tekenkunst en specifiek artistiek atelier : Levend Model.
67. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Tekenkunst
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier
: Tekenkunst.
68. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar betrekking specifiek
artistiek atelier : Tekenkunst
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar betrekking specifiek
artistiek atelier : Tekenkunst.
69. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Keramiek
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier
: Keramiek.

70. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek
atelier : Tekenkunst;Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking specifiek artistiek atelier :
Projectatelier en Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier
: Tekenkunst en tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Projectatelier
en Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
71. KABK Mededeling vacante betrekkingen correctie
Akkoord met de lijst met vacante betrekkingen 2019-2020 in de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten.
KMO - HANDEL
72. Vergunning Horeca Inrichting. Brasserie De Cridts, Markt 58 te Oudenaarde.
Aflevering van een horecavergunning voor Brasserie De Cridts, Markt 58.
73. Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt.
Goedkeuring van de stopzetting met ingang van 1 november 2019 van een abonnement op de
donderdagmarkt door een marktkramer.
74. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt.
Het college gaat akkoord met het toekennen van een éénmalige standplaats op de donderdagmarkt voor de
promotie van het Centrum Ronde van Vlaanderen.
JEUGD
75. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van
activiteiten, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.
INTERNATIONALE RELATIES
76. Officiële vieringen in zustersteden Arras en BOZ
Het college neemt kennis van de uitnodigingen voor het bijwonen van de officiële vieringen van het einde
van de Tweede Wereldoorlog in de zustersteden Arras (Frankrijk) en Bergen Op Zoom (Nederland) en de
samenstelling van de delegaties van Oudenaarde.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
77. Toekennen van kilometervergoeding voor vrijwilligers BKO
Goedkeuren van de toekenning van een kilometervergoeding volgens de geldende barema's aan de
aangestelde vrijwilligers voor de buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar 2019-2020.
78. Geboortebos 2019
Het college gaat ermee akkoord zoals de voorbije jaren mee te werken aan de verdere aanplanting van het
Geboortebos op een terrein aan Meerspoort Zuid.
79. MUG heli West-Vlaanderen vraagt toelage
Het college gaat niet in op de vraag om een toelage door het Instituut Dringende Medische Hulpverlening
voor de werking van de MUG-helikopter West-Vlaanderen.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 28 oktober 2019.

