STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 6 JANUARI 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Brief VVSG over de lopende onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor het
lokale overheidspersoneel.

Het college neemt kennis van de brief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten met de stand
van zaken van de lopende onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor het lokale
overheidspersoneel.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
2.

Weigeren omgevingsvergunning. Esstraat 17. Plaatsen poolhouse met zwembad.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poolhouse met zwembad
Esstraat 17.
3.

Verlenen Omgevingsvergunning. Graaf van Landastraat 41-49. Aanpassen gelijkvloers +
oprichten garagegebouw.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het aanpassen van het gelijkvloers van het
appartementsgebouw Graaf Van Landaststraat 41-49 en de bouw van een garagegebouw.
4.

Verlenen omgevingsvergunning. Markt 35. Bouwen van een nieuw inkomsas en vervangen
buitenschrijnwerk.

Voor de bouw van een nieuw inkomsas en het vervangen van het buitenschrijnwerk van het pand Markt
35 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Reytstraat 230. Wijzigen verkaveling.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verkavelingswijziging Reytstraat 230.
6.

Weigeren omgevingsvergunning. Heistraat. Verkavelen in 2 loten.

Het dossier werd uitgesteld.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Stationsstraat 5. Wijzigen portaal winkel.

Voor het wijzigen van het
omgevingsvergunning verleend.
8.

winkelportaal

Stationsstraat

5

wordt

door

het

college

een

Bouwen woning Broekstraat 191.

Het college gaat de aanvraag voor het bouwen van een woning Broekstraat 191 verder onderzoeken.
9.

Ontwikkeling woonproject Hof van Edelare.

Het college neemt nota van de stand van zaken van het bouwproject Hof van Edelare: verbouwing van het
oud-kloostergebouw en de bouw van 16 assistentiewoningen.

10. Verjaring bouwmisdrijf. Ruttemburgstraat 16. Van Dorpe.
Het college neemt kennis van de brief van het Gentse parket met de mededeling dat het dossier van het
bouwmisdrijf in de Ruttemburgstraat 16 zonder gevolg wordt geklasseerd wegens verjaring van de feiten.
11. Klassering dossier. Marlboroughlaan 2. Renoveren appartement.
Het college neemt kennis van de brief van het Gentse parket met de mededeling dat het dossier van de
bouwovertreding Marlboroughlaan 2 zonder gevolg wordt geklasseerd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
12. Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid - N8 Berchemweg - Meldenstraat,
voetgangersvoorzieningen.
Het college gaat ermee akkoord twee zebrapaden te voorzien en de snelheid in de dorpskom van Melden
te verlagen van 70 km/u naar 50 km/u.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
13. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
420,00 euro.
14. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
314.919,02 euro, 1.050.743,49 euro, 515.324,00 euro, 14.320,00 euro en 319.993,10 euro.
De vergadering wordt geheven om 17u15.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 januari 2020.

