STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019 OM 7.30 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda gemeenteraad 25 november 2019.

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 25 november 2019.
2.

Verslag van de vergadering van de politieraad op 8 oktober 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de politieraad van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 8 oktober 2019.
ONTVANGSTEN
3.

Ontvangst Brandweer

Akkoord met de ontvangst van het brandweerkorps van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen in de
volkszaal van het stadhuis op 7 december t.g.v. de viering van het Sint-Barbarafeest.
4.

Afsluiting 25 jaar Aarova

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis n.a.v. de viering van 25 jaar Aarova op 29
november 2019.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het exploiteren van een landbouwbedrijf met loonwerkactiviteiten, Ten Eede 2 te
Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van het exploiteren
van een landbouwbedrijf met loonwerkactiviteiten, Ten Eede 2.
6.

Vraag tot opmaak van een ruimtelijke visie Energielandschap Vlaamse Ardennen

De stad geeft een mandaat aan de intercommunale SOLVA om aan de provincie de vraag te stellen om
een ruimtelijke visie Energielandschap Vlaamse Ardennen op te starten voor grootschalige hernieuwbare
energieprojecten.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
7.

Raadpleging conceptnota maak ruimte voor Oost-Vlaanderen.

Het college neemt kennis van de conceptnota 'Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen', opgesteld door de
provincie Oost-Vlaanderen met het oog op de vervanging van het provinciaal ruimtelijk beleidsplan door
een beleidsplan ruimte.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Meerspoort 47-49. Kappen van populieren.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het kappen van populieren Meerspoort 47-49.
9.

Weigeren omgevingsvergunning. Vlaamse Ardennendreef. Wijzigen reliëf akkers.

Voor de wijziging van het reliëf van akkers in de Vlaamse Ardennendreef levert het college geen
omgevingsvergunning af.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Nederstraat 44. Verbouwen kleidingszaak.
Voor het verbouwen van de kledingzaak Nederstraat 44 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.

11. Verlenen omgevingsvergunning. Ohiostraat 145. Verbouwen woning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning Ohiostraat 145.
12. Verlenen omgevingsvergunning. Reytstraat 224. Herbouwen woning met bijgebouw.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van de woning met bijgebouw
Reytstraat 224.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Kelderstraat 2. Bouwen van een paardenstal.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een paardenstal Kelderstraat 2.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Vogelkersstraat 2. Bouwen eengezinswoning.
Voor het bouwen van een eengezinswoning aan de Vogelkersstraat 2 wordt een omgevingsvergunning
verleend.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Ankerstraat 39. Bouwen van een garage, aanbouw
achterbouw en façadesteen voorgevel.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een garage en een achterbouw en
het aanbrengen van een gevelstenen aan de voorgevel van de woning Ankerstraat 39.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Meldenstraat 20. Verbouwen woning.
Voor de verbouwing van de woning Meldenstraat 20 wordt een omgevingsvergunning verleend.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Spendelos 14b. Plaatsen van een veranda.
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een veranda Spendelos 14b.
18. NV Beverekouter. Omvormen bedrijfsgebouw tot meerdere units. Paalstraat.
Het dossier werd uitgesteld.
19. Raadpleging conceptnota maak ruimte voor Oost-Vlaanderen.
Het college neemt nota van de conceptnota 'Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen', opgesteld door het
provinciebestuur. De provincie wil haar ruimtelijk structuurplan vervangen door een beleidsplan ruimte.
De nota kan van 16 september tot 14 november door het publiek geraadpleegd worden.
20. Besluit Deputatie. Oprichten windturbine. Herlegem 67. Weigering.
Het college neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
met weigering van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine, Herlegem 67.
21. Toelating Onroerend Erfgoed. Generaal Pershingstraat 6. Vervangen van het houten
schrijnwerk in de voorgevel.
Het college neemt kennis van de toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het vervangen
van het houten schrijnwerk in de voorgevel van de woning Generaal Pershingstraat 6.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
22. Erediensten. Budgetwijziging 2019 - MJP wijziging 2014-2019 - budget 2020
Het college gaat akkoord met de budgetwijziging 2019 van de kerkfabrieken Sint-Walburga, SintMartinus Edelare, Sint-Vedastus Nederename en Sint-Pietersbanden Bevere, met de wijziging van de
meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Martinus Welden, Sint-Pietersbanden Bevere,
Sint-Vedastus Nederename en Sint-Walburga en de budgetten 2020 voor de Oudenaardse kerkfabrieken.
EVENEMENTEN
23. Politiereglement op het verkeer nav Sintintrede 2019
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Sint-intrede op 24/11/2019.
24. Evenement op openbaar domein : nostalbusrally doortocht Oudenaarde
De aanvraag van Nostalbus vzw voor de doortocht van de Nostalbusrally op 21 en 22 augustus 2020
wordt goedgekeurd door het schepencollege.

25. Evenement op openbaar domein: lopen voor Burkina Faso
Het college gaat akkoord met de organisatie van een recreatief loopevenement op 29 november 2019 ten
voordele van een materniteit in Burkina Faso.
26. Evenement op openbaar domein : sinterklaasfeest Leupegem
De aanvraag om toelating voor de organisatie van een Sinterklaasfeest in Leupegem op 30 november
wordt door het Schepencollege goedgekeurd. Er wordt politiebegeleiding voor de stoet voorzien.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
27. Restauratiewerken aan de OLV-geboortekerk te Pamele. Perceel 1: restauratie sacristie en
toegankelijkheid zolder; perceel 2: elektriciteit en perceel 3: centrale verwarming en sanitair.
Definitief bepalen van het totale stadsaandeel in de werken.
Definitief bepalen van het totale stadsaandeel in de werken aan de O.L.V.-geboortekerk van Pamele.
Perceel 1: restauratie sacristie en toegankelijkheid zolder; perceel 2: elektriciteit en perceel 3: centrale
verwarming en sanitair.
28. Nieuw zwembad - aanleg ontsluitingsweg fietspad - bestek nr. W23892016. Goedkeuren van de
eindafrekening.
Goedkeuren van de eindafrekening voor de aanleg van de ontsluitingsweg/het fietspad ter hoogte van het
nieuwe zwembad.
29. Stedelijke sporthal Rodelos: Lot 5 - binnenafwerking. Definitieve oplevering
Goedkeuring van de definitieve oplevering van lot 5 van de binnenafwerking van de gerenoveerde
stedelijke sporthal aan de Rodelos.
30. Inname openbaar domein in de Nederstraat nr. 32. Dossier IOD1100963
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nederstraat 32 van 14/11 tot en met
21/11/2019 voor het uitvoeren van dakwerken.
31. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 1: ruwbouwwerken,
buitenschrijnwerk, stabiliteit - bestek nr. W23642016. Goedkeuring aangepaste
eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening voor het lot ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk en stabiliteit van de
gerenoveerde stedelijke sporthal aan de Rodelos.
BESTUUR SPORT
32. City Nightrun in 2020 te Oudenaarde
Het college geeft organisator Maspoe geen toelating voor de organisatie van een City Nightrun in
Oudenaarde.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
33. Algemene gemeentelijke heffing
Het voorstel voor hernieuwing van de Algemene Gemeentelijke Heffing met ingang van 1 januari 2020
wordt door het college goedgekeurd. Het dossier wordt op 16 december aan de gemeenteraad voorgelegd.
34. I.Vl.A.: verlenen toegang tot lokaal bevolkingsbestand in het kader van Diftar.
Het college verleent de afvalintercommunale I.Vl.A.toegang tot het lokale bevolkingsbestand in het
Rijksregister in het kader van DIFTAR.
35. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
63.419,43 euro.

36. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
2.763,32 euro, 3.875,00 euro, 13.985,45 euro, 38.404,86 euro, 30.100,00 euro, -12.005,88 euro, 68,25
euro, 500,00 euro, 8.807,02 euro, -100,00 euro, 12.702,73 euro, 30.997,64 euro en -1.917,81 euro.
37. Kastoestand d.d. 31/10/2019
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand op datum van 31 oktober
2019 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 72.190.740,93 euro.
38. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verzamellijst van vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
39. Aanstellen consulent archief na selectieproef.
Aanstelling van een consulent voor het stadsarchief in voltijds dienstverband ter vervanging van een
personeelslid dat ontslag nam.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
40. Aanstelling verenigingswerker
Aanstelling van een verenigingswerker van 1 oktober tot en met 31 december 2019 voor onthaal en
toezicht in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
41. Aanstelling vrijwilligerswerker
Aanstelling van een socio-cultureel tijdens diverse periodes voor toezicht voor, tijdens en na de lessen en
aanwezigheidsregistratie in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
42. KABK Nascholingsplan 2019 2020 extra opleiding
Het college gaat akkoord met een extra opleiding voor de secretariaatsmedewerkers van de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten.
43. KABK Projectatelier Gevangenis
Het college gaat akkoord met een eenmalige financiële tussenkomst van de stad in het inschrijvingsgeld
van gedetineerden die in de Oudenaardse gevangenis lessen kunstonderwijs volgen, georganiseerd in het
Projectatelier van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
44. KABK correctie vacant verklaringen schooljaar 2019 2020
Akkoord met de voorgestelde correctie van de vacantverklaringen schooljaar 2019-2020 in de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
45. Interlokale vereniging linkeroever
Akkoord met de oprichting van de interlokale vereniging Linkeroever voor de organisatie van
kunstonderwijs in Oudenaarde, Kruisem en Kluisbergen door de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten.
KMO - HANDEL
46. Toekennen subsidie voor het plaatsen van terrasschermen binnen het afgebakend gebied
Goedkeuring van de toekenning van een subsidie ten bedrage van 250,- euro/lopende meter voor de
plaatsing van terrasschermen door de bvba Pop-Events in de Sint-Walburgstraat 17.
47. Aanvraag voor een standplaats op de boerenmarkt
Goedkeuring van de aanvraag om een standplaats tijdens de zaterdagse boerenlmarkt

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
48. Rospotactie 2019
Akkoord met medewerking aan de rospotactie van Kom Op Tegen Kanker door in alle stads- en OCMWgebouwen een rospot te plaatsen voor de inzameling van rosse muntjes.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 25 november 2019.

