STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 2 DECEMBER 2019 OM 16.UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda gemeenteraad 16 december 2019.

Het college stelt de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 16 december 2019
vast.
2.

Eindejaarscollege.

Het college plant de laatste vergadering van het college op vrijdag 20 december 2019. De eerste
vergadering in 2020 vindt plaats op maandag 13 januari. Tijdens een zitting op 6 januari worden enkel
omgevingsvergunningen behandeld.
3.

Gemeenteraden 1ste jaarhelft 2020.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde data voor de gemeenteraadszittingen tijdens de eerste
jaarhelft van 2020. De gemeenteraad komt bijeen op de maandagen 27 januari, 2 maart, 30 maart, 27
april, 25 mei en 29 juni.
4.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 22 november 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 22 november 2019.
5.

Verslag van de vergadering van de begrotingscommissie van de politiezone Vlaamse Ardennen
op 22 november 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de begrotingscommissie van de
politiezone Vlaamse Ardennen op 22 november 2019.
6.

Antwoord op verzoekschrift aan de gemeenteraad.

Het college neemt kennis van de antwoordbrief aan de indiener van een verzoekschrift aan de
gemeenteraad i.v.m. de werking van Oudenaarde Winkelstad vzw.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
7.

Goedkeuring subsidieaanvragen voor het installeren van herbruikbare energiebronnen bij een
particuliere woning

Goedkeuring van vier subsidieaanvragen voor het installeren van herbruikbare energiebronnen bij een
particuliere woning. Aan de aanvragers wordt een subsidie van 500,- euro toegekend.
8.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van stopzetting van de exploitatie gelegen Beverestraat 9/15 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van de stopzetting
van de exploitatie van een inrichting voor het lozen van huishoudelijk afvalwater Beverestraat 9/15.
9.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van stopzetting van de exploitatie gelegen Louise Mariekaai 6 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van de stopzetting van de exploitatie van een
inrichting voor het lozen van afvalwater en de opslag van stookolie Louise Mariekaai 6.

10. Afsluiten van een Omgevingscontract met de Provincie Oost-Vlaanderen - verderzetting en
naamswijziging Milieucontract
Het Milieucontract van de provincie loopt af op 31 december 2019 en verandert van naam naar
Omgevingscontract. Er wordt voor de duur van de lopende legislatuur een nieuw contract met de
provincie Oost-Vlaanderen afgesloten.
11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het tijdelijk exploiteren van een winterbar gelegen Galgestraat 157 te Oudenaarde
Besluit van het college met aktename van de melding voor het tijdelijk exploiteren van een winterbar met
gebruikmaking van elektronisch versterkte muziek Galgestraat 157.
12. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor een tijdelijke bemaling voor de plaatsing van een prefabkelder gelegen Vogelkersstraat 22
te Oudenaarde
Besluit van het college met aktename van de melding van de exploitatie van een tijdelijke bemaling voor
de plaatsing van een prefabkelder Vogelkersstraat 22.
13. Plaatsen van zonnepanelen op de oud-gemeenteschool Serpentstraat door burgercoöperatie
Stroomvloed via een 'stroomafnameovereenkomst' van het Vlaams energiebedrijf.
Het college gaat akkoord met het plaatsen van zonnepanelen op de oud-gemeenteschool Serpentstraat
Eine door de burgercoöperatie Stroomvloed via een 'stroomafnameovereenkomst' van het Vlaams
Energiebedrijf.
14. Aanpassing van het retributiereglement van 16/12/2013 mbt de belasting op het weghalen van
afvalstoffen
Actualisering van het retributiereglement van 16/12/2013 met vaststelling van een belasting op het
weghalen van afvalstoffen (sluikstorten), dat op 31 december 2019 afloopt. Het nieuwe reglement wordt
op 16 december aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Hauwaart 72. Aanpassen wonig en handelsfunctie.
Toekenning van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de woning met handelsfunctie
Hauwaart 72.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Ravensdal 36. Bouwen garage, bekleden gevels
Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en het bekleden van de gevels
van de woning Ravensdal 36.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Bergstraat 67. Wijzigen functie van kantoor naar winkel en
aanbrengen verlicht uithangbord.
Voor het wijzigingen van de functie van het kantoorgebouw Bergstraat 67 naar winkel en het aanbrengen
van een verlicht uithangbord levert het college een omgevingsvergunning af.
18. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat. Aanleggen toegang naar 3 woningen
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de aanleg van toegangen naar drie woningen aan de
Kortrijkstraat.
19. Verlenen Omgevingsvergunning. Misweg - Ankerstraat. Slopen van bestaande gebouwen.
Voor het slopen van de gebouwen Misweg 23 - Ankerstraat 24 en 26 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
20. Beroep. Bijkomend advies. Aalststraat. Bouwen loods.
Het college blijft bij het standpunt dat tijdens de collegezitting van 26 augustus 2019 werd ingenomen.
21. Beroep. Bijkomend advies. Driesleutelstraat. Verkavelen grond.
Het college blijft bij het standpunt dat tijdens de collegezitting van 2 september 2019 werd ingenomen.

22. Prioriteiten o.v.v. huisvesting
Akkoord met de actualisering van het leegstandsreglement dat afloopt op 31 december 2019. Het dossier
wordt op 16 december 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.
23. Recht van voorkoop - Blekerijstraat 41
Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.
24. Recht van voorkoop - Diependale 63
Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.
25. Machtiging Onroerend erfgoed. Kasteelstraat 16. Herstellen gevelbepleistering en schilderen
van de voorgevel.
Het college neemt kennis van de machtiging die door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd verleend
voor het herstellen van de gevelbepleistering en het schilderen van de voorgevel van het pand
Kasteelstraat 16.
BESTUUR CULTUUR
26. Socio-culturele vrijwilligers Dienst Cultuur-De Woeker - aanvulling lijst.
Akkoord met de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die meewerken aan activiteiten van
de dienst cultuur en ontmoetingscentrum De Woeker.
27. Erkenningsaanvragen door Oudenaardse socio-culturele verenigingen.
Toekenning en verdeling van basissubsidies en werkingssubsidies aan Oudenaardse socioculturele verenigingen.
Goedkeuring van de erkenningsaanvragen door de Oudenaardse socio-culturele verenigingen.
Toekenning en verdeling van de basis- en werkingssubsidies aan Oudenaardse socio-culturele
verenigingen.
BURGERZAKEN BEVOLKING
28. Voorstel retributies dienst Burgerzaken
Het college gaat akkoord met de indexering en uniformisering van de retributies op de aflevering van
sommige administratieve stukken (identiteitskaarten en reispassen), van de belasting op lijkbezorging
voor niet-inwoners en van de belasting op ontgraven van een lijk.
EVENEMENTEN
29. Evenement Scrummy Christmas Tournament
De aanvraag voor de organisatie van het Scrummy Christmas tournament op 21 december 2019 in het
nieuwe rugbycomplex aan de Aalststraat wordt door het college goedgekeurd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
30. Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven - bestek nr. W59202019.
Goedkeuren van de eindafrekening.
Goedkeuren van de eindafrekening voor het leveren en plaatsen van aanmeerpalen ter hoogte van de
fietsersbrug in de jachthaven.
31. Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven. Proces-verbaal van voorlopige
oplevering.
Goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het leveren en plaatsen van
aanmeerpalen ter hoogte van de fietsersbrug in de jachthaven.
32. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal - bestek nr. W00742017.
Goedkeuren voorlopige oplevering.
Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de omgevingswerken ter hoogte van het Burgemeester
Thienpontstadion en de gerenoveerde stedelijke sporthal aan de Rodelos.

33. Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Voorlopig bepalen stadsaandeel in de
werken en betalen voorschot aan de kerkfabriek Sint-Walburga.
Voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken voor de restauratie van de Sint-Walburgatoren en
betalen van een voorschot aan de kerkfabriek Sint-Walburga.
34. Concessie uitbating t' Sportkot. Goedkeuring gunning.
Het dossier werd uitgesteld.
35. Verkoop van roerend patrimonium via een gespecialiseerd veilinghuis.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de verkoop van roerend patrimonium via
een gespecialiseerd veilinghuis. Het gaat over uit dienst genomen stadsvoertuigen en -materiaal.
36. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 2: HVAC en sanitair - bestek nr.
W23652016. Goedkeuring eindafrekening t.b.v. 699.382,89 EUR incl. btw
Goedkeuring van de eindafrekening voor het lot HVAC en sanitair in het kader van de renovatie en
uitbreiding van de stedelijke sporthal aan de Rodelos.
37. Telenet : Uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Kanunnikenstraat.
Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het telcommunicatienet in
de Kanunnikenstraat.
38. Inname openbaar domein in de Pauwel Vander Scheldenstraat nr. 70 - dossier IOD1104830
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een werfkraan in de Pauwel Vander Scheldenstraat
van 09/12/2019 tot en met 28/03/2020 voor de bouw van 6 nieuwbouwappartementen.
39. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2019. Goedkeuren bijwerk aanleggen van wachtbuis
glasvezelkabel in de Kanunnikenstraat.
Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2019. Goedkeuren van de uitvoering door de aannemer van een
bijwerk voor het aanleggen van een wachtbuis voor een glasvezelkabel in de Kanunnikenstraat.
40. Verkoop perceel Galgestraat.
Het dossier werd uitgesteld.
41. Verbreding koker N8 en aanleg brug over de Maarkebeek thv Meersbloem.
Het college gaat akkoord met de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest
en de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de verbreding van de koker onder de N8 en de aanleg
van een brug over de Maarkebeek t.h.v. de industriezone Meersbloem om wateroverlast te vermijden. De
overeenkomst en het stadsaandeel in de werken wordt op 16 december voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
42. Tarieven rioolaansluiting en niet-afkoppelen regenwater.
Actualisering van de tarieven voor uitvoering van rioolaansluitingen en de niet-afkoppeling van
regenwater met ingang van 1 januari 2020.
43. Weg- en rioleringswerken Robert De Preesterstraat. Termijnverlenging.
Weg- en rioleringswerken Robert De Preesterstraat. Toestaan van een termijnverlenging van 20
werkdagen voor het uitvoeren van de werken.
BESTUUR SPORT
44. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de themakampen en sportproject
OCMW.
Akkoord met de lijst van monitoren/vrijwilligers die hun medewerking verlenen bij de organisatie van
themasportkampen en het sportproject bij het OCMW.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
45. Tijdelijk aanvullend politiereglement eenrichtingsverkeer Doornikse Heerweg
Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer met de invoering van eenrichtingsverkeer in
de Doornikse Heerweg tussen de Deinzestraat en Doornikse Heerweg 176 in de richting van de
Deinzestraat tijdens een proefperiode van 6 maanden.
46. Proefopstelling eenrichtingsverkeer Doornikse Heerweg
Akkoord met het opmaken van een tijdelijk politiereglement op het verkeer met de invoering van
eenrichtingsverkeer in de Doornikse Heerweg tussen de Deinzestraat en Doornikse Heerweg 176 in de
richting van de Deinzestraat tijdens een proefperiode van 6 maanden.
47. Aanvraag Solidariteit vh Gezin: autodelen op openbaar domein
Het dossier werd uitgesteld.
48. Ontwerpverslag Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen 25/10/2019
Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de Vervoerregioraad Vlaamse
Ardennen op 25 oktober 2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
49. Politiezone Vlaamse Ardennen. Werkings- en investeringstoelage 2020.
Het college gaat akkoord met de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties 2020 aan de politiezone
Vlaamse Ardennen als werkings- en investeringstoelage, zoals die werd vastgesteld door het
politiecollege.
50. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
78.623,65 euro.
51. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
13.203,95 euro, 17.594,93 euro, -17.500,23 euro, 1,65 euro, 77,41 euro, 1.440,42 euro, 2.822,60 euro,
58,00 euro, 931.272,21 euro, 314,54 euro, 51.820,11 euro, 85.623,42 euro en 61.565,04 euro.
52. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van en keurt de verzamelstaat van vorderingen goed.
53. Algemene gemeentelijke heffing - ontwerp GR-beslissing
Het college neemt kennis van de ontwerp-raadsbeslissing met de geactualiseerde Algemene
Gemeentelijke Heffing die in 2020 van kracht wordt. Het dossier wordt op 16 december voor
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
54. Protocol van samenwerking tussen de stad Oudenaarde (vertegenwoordigd door haar
financieel directeur) en het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé & Ravelingien omtrent de
invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen en gasboetes (versie 1.0)
Kennisname en goedkeuring van het samenwerkingsprotocol tussen de stad en een
gerechtsdeurwaarderskantoor in het kader van de invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen en
GAS-boetes.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
55. Aankoop outdoor camera's voor bestaand beveiligingssysteem - aanvullende opdracht.
Goedkeuren gunning aan Seris Security, Telecomlaan 8, 1831 Diegem t.b.v. 5.073,80 EUR
(excl.btw).
Goedkeuren van de aanvullende opdracht 'Aankoop van outdoor-camera's voor de uitbreiding van het
bestaand beveiligingssysteem' en toewijzing van de levering aan de firma Sefis Security.

BESTUUR PERSONEEL
56. Vervanging sportdienst, administratief medewerker.
Goedkeuring van de aanstelling van een administratief medewerker in de sportdienst ter vervanging van
een langdurig afwezig personeelslid wegens ziekte.
57. Verlenging aanstelling opvangkracht BKO.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een tijdelijke opvangkracht voor de buitenschoolse
kinderopvang voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.
58. Administratief medewerker dienst toerisme.
Goedkeuring van de aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker voor de dienst toerisme met
een contractuele arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
59. Verlenging aanstelling parkeerwachter.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een parkeerwachter voor de periode van 4
december 2019 tot en met 3 december 2020.
60. Verlenging aanstelling project De Spiegel.
Het dossier werd uitgesteld.
61. Verlenging aanstelling project De Spiegel.
Het dossier werd uitgesteld.
62. Verlenging aanstelling project De Spiegel.
Het dossier werd uitgesteld.
63. Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.
64. Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.
65. Feestdagen en collectieve sluiting 2020.
Het college gaat akkoord met het voorstel van sluitingsdagen van de stadsdiensten ter gelegenheid van
feestdagen, zomervakantie en eindejaarsperiode.
KMO - HANDEL
66. Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt
Goedkeuring van de stopzetting van het abonnement van een marktkramer op de wekelijkse
donderdagmarkt met ingang van 31 december 2019.
67. Vraag toelating verkoop ten voordele van De Warmste Week op 5 december 2019
Toelating voor de organisatie van een éénmalige verkoop van truffels tijdens de donderdagmarkt van 5
december 2019 door de leerlingenraad van Richtpunt Campus Oudenaarde ten voordele van de actie De
Warmste Week.
68. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt 5 december 2019
Akkoord met het toestaan aan het Sociaal Huis Oudenaarde van een éénmalige standplaats op de
donderdagmarkt op 5 december 2019 voor het verstrekken van informatie over het Centrum voor
Dagverzorging en de assistentiewoning Leupeheem.
69. Heffen van een retributie op het Individueel Bezoldigd Personenvervoer
Akkoord met actualisering van het belastingreglement op taxidiensten en op de verhuur van voertuigen
met bestuurder.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
70. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang
Goedkeuring van de aanstelling van twee bijkomende vrijwillige opvangkrachten voor de buitenschoolse
kinderopvang.
71. Lokaal Loket kinderopvang
Akkoord met de uitbouw van een lokaal loket kinderopvang vanaf 2020. voor het project wordt een
subsidie bij Kind en Gezin aangevraagd.
72. Leerpunt vraagt afgevaardigde van de stad.
Akkoord met het afvaardigen van een vertegenwoordiger van het stadsbestuur in de algemene
vergadering van Leerpunt, het Centrum Basiseducatie Vlaamse Ardennen. Tijdens de gemeenteraad van
16 december 2019 zal schepen voor sociale zaken Mathieu Mas als vertegenwoordiger worden
voorgesteld.
73. Actie Roze Zumba - preventie borstkanker
Akkoord met de uitbetaling van een toelage aan het Borstcentrum van het Algemeen Ziekenhuis
Oudenaarde in het kader van een sensibiliseringsactie rond borstkanker.
74. Subsidies ontwikkelingssamenwerking
Akkoord met de voorgestelde verdeling van de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking en noddhulp.
Het dossier wordt op 16 december voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 16 december 2019.

