STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 20 JANUARI 2020 OM 15.00 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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
1.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende verlenen van een
omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2 met SH - uitbreiden koelinstallaties en
oprichten gebouw voor de productie van ijs gelegen Paalstraat 10 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met verlenen van een omgevingsvergunning voor
een IIOA van klasse 2 met SH: uitbreiden van koelinstallaties en oprichten van een gebouw voor de
productie van ijs Paalstraat 10.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
2.

Studie SOLVA verhogen ruimtelijk rendement op bestaande regionale bedrijventerreinen.

De studie 'Verhogen ruimtelijk rendement op bestaande (regionale) bedrijventerreinen' opgemaakt door
de dienstverlenende intercommunale SOLVA wordt door de stad opgeleverd. Alle gemaakte kosten voor
de studie worden integraal terugbetaald door de provincie Oost-Vlaanderen onder de vorm van een
investeringssubsidie.
3.

Verlenen omgevingsvergunning. Oudstrijdersstraat 47. Verbouwen woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning Oudstrijdersstraat 47.
4.

Weigeren omgevingsvergunning. Mgr. Lambrechtstraat 52. Bouwen tuinhuis.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor de bouw van een tuinhuis Monseigneur
Lambrechtstraat 52.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Smarre 8. Verbouwen en uitbreiden woning.

Voor de verbouwing en uitbreiding van de woning Smarre 8 wordt door het college een
omgevingsvergunning verleend.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Wolfabriekstraat 11. Plaatsen afdak.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een afdak Wolfabriekstraat 11.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. P. Vander Scheldenstraat 37 b. Planten haag - slopen
carport - verleggen oprit - aanleggen tuin.

Voor het aanplanten van een haag, het slopen van een carport, het verleggen van de oprit en de aanleg van
een tuin in de Pauwel Vanderscheldenstraat 37b wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Robert De Preesterstraat 136. Verbouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning Robert De
Preesterstraat 136.
9.

Verlenen omgevingsvergunning. Ruiminge. Rooien bomen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het rooien van populieren in Ruiminge.
10. Weigeren omgevingsvergunning. Westerring 27 A. Verbouwen bedrijfsgebouw.
Voor de verbouwing van het bedrijfsgebouw Westerring 27a wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

BESTUUR CULTUUR
11. Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2020.
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die hun medewerking verlenen
bij de organisatie van evenementen door de dienst cultuur en in het gemeenschapscentrum De Woeker in
de loop van 2020.
12. Dranken De Woeker - uitbreiding assortiment.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van het drankenaanbod in de cafetaria van
gemeenschapscentrum De Woeker.
13. Muziekcheques - goedkeuring aangepaste lijst.
Het college gaat akkoord met de actualisering van de lijst met Oudenaardse bands en muzikanten voor
wie een muziekcheque kan worden aangevraagd.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
14. Archiefoverdracht Leren Vereert
Het college stemt in met de overdracht van het archief van de Oudenaardse toneelvereniging Leren
Vereert aan het stadsarchief.
15. Aankoop typografieën Bevernaege
Akkoord met de aankoop van een collectie porseleinkaarten (typografieën) van de voormalige drukkerij
Bevernaege voor een bedraga van 100,- euro.
16. Restauratie en bruikleen verzamelhandschrift nr 13.
Het college gaat akkoord met de bruikleen aan het Leuvense museum M van het anonieme 15de-eeuws
handschrift 'De natuurkunde van het heelal' uit het stadsarchief als onderdeel van de tentoonstelling
'Origins. Verbeelding van het Universum'. Het handschrift wordt eerst nog gerestaureerd en de kosten
worden 50/50 verdeeld onder de stad en de organisator van de tentoonstelling.
EVENEMENTEN
17. Politiereglement op het verkeer nav nieuwjaarsreceptie Kanunnikenstraat
Goedkeuring van het tijdelijk aanvullende politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een
nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2020 in de Kanunnikenstraat in Eine.
18. Evenement op openbaar domein: deelname dag van de zorg Heuvelheem
Akkoord met het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen in de Burgscheldestraat n.a.v. de deelname
van Heuvelheem aan de Dag van de Zorg op 15 maart 2020 op voorwaarde dat een permanent aanwezig
gemachtigde opzichter aan de rotonde aan de Minderbroedersstraat wordt opgesteld om het verkeer attent
te maken op het feit dat de Burgscheldestraat parkeer- en verkeersvrij is.
19. Evenement op openbaar domein: koetsenwandeling Mater
Akkoord met de organisatie door de men- en dressuurstal Renaer van een koetsenwandeling op 9 februari
2020 in Mater. Het Matersplein wordt bij die gelegenheid tussen 11.00u en 14.00u parkeervrij gehouden
om de koetsen op te stellen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
20. Aankoop nieuwe ziekenwagen Rode Kruis. Goedkeuren betaling subsidie.
Goedkeuring van de uitbetaling van een subsidie van 12.500,- euro voor de aankoop van een ziekenwagen
door de Oudenaardse afdeling van het Rode Kruis Vlaanderen.
21. Analyse waterbodems, baangrachten en waterlopen + opmaak technisch verslag - bestek nr.
D60852020. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor de analyse van
waterbodems, baangrachten en waterlopen en de opmaak van een technisch verslag.

22. Rioolaansluitingen, overwelven grachten, IBA's. dj. 2016-2017-2018. Goedkeuren voorlopige
oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige aanvaarding van de werken voor de opdracht "Rioolaansluitingen,
overwelven van grachten, en plaatsen van IBA's - dienstjaar 2016-2018".
23. Inname openbaar domein in de Kanunnikenstraat 86-88. Dossier 1113488
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van werfwagens, een werfkeet, bouwmateriaal en een
betonpomp voor de bouw van appartementen in de Kanunnikenstraat 86-88 van 27/01 tot en met
30/04/2020.
24. Inname openbaar domein op de Markt nr. 53. Dossier nr. 1115752
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling, een mobiele kraan en een container op de
Markt ter hoogte van huisnummer 53 voor het uitvoeren van dakwerken van 24/01 tot en met 14/02/2020.
25. Inname openbaar domein in de Sompelstraat nrs. 11-17. Dossier IOD1116778
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een container, een kraan en werfwagens in de
Sompelstraat ter hoogte van huisnummers 11-17 voor het uitvoeren van dakwerken van 29/01 tot en met
07/02/2020.
26. Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat - bestek nr. W00072017.2.
Goedkeuren van de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuring van de 1ste verrekening aan overeengekomen prijzen voor de weg- en rioleringswerken in
de Robert De Preesterstraat ten bedrage van 8.569,27 euro.
27. Huur software, onderhoudscontracten en technische tussenkomsten t.b.v. de administratieve
diensten. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningwijze van het aanbestedingsdossier voor de huur van
software, onderhoudscontracten en technische tussenkomsten t.b.v. de administratieve diensten van de
stad.
28. Inbuizen gracht Koestraat.
Akkoord met de vraag van bewoners van de Koestraat om de open gracht die door hun tuinen loopt in te
buizen of op te vullen. De kostprijs van de werken valt ten laste van de aanvragers.
29. Mullemstraat 11 ( voormalige pastorie)
Het college gaat akkoord met de openbare verkoop van de voormalige pastorie Mullemstraat 11. Er wordt
een landmeter aangesteld voor het opmaken van een opmetingsplan en een schattingsverslag en het
dossier wordt nadien voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
30. Beheersplan poortgebouw site Maagdendale
Het college geeft zijn goedkeuring aan het beheersplan voor het poortgebouw op de site Maagdendale en
met de verderzetting van het restauratiedossier voor het gebouw.
31. Beheer en beheersplan Liedtskasteel en - park
Het college gaat akkoord met de verdere opmaak van het beheersplan voor het Liedtskasteel en het
Liedtspark en het opstarten van de 2de participatieronde via het burgerparticipatieplatform van de stad.
BESTUUR SPORT
32. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. Forza Evo Volley
Oudenaarde vzw - kleine investering - 2de schijf 2019
Goedkeuring van een buitengewone toelage voor investeringen naar de sportclubs ten bedrage van 680,82
euro aan Forza EVO Volley Oudenaarde vzw.

33. Wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen - Beloften 2020
Akkoord met de praktische uitwerking van de organisatie door Flanders Classics i.s.m. de stedelijke
sportdienst van de Ronde van Vlaanderen voor beloften op 11 april 2020 met start en aankomst in
Oudenaarde en de nodige logistieke ondersteuning daarbij.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
34. Maatregelen schoolomgevingen KBO Eine en KBO Sint-Walburga
In afwachting van de verdere uitrol van het project veilige schoolomgevingen worden aan de KBOscholen in Eine en de Smallendam informatieborden geplaatst om het verkeer erop te wijzen dat niet op
het voetpad geparkeerd of gestationeerd mag worden.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
35. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
243.065,55 euro en 424,00 euro.
36. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
61.674,12 euro, 28.349,00 euro, 424,00 euro en 8.041,01 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
37. Levering van dranken 2020 - Stad en OCMW oudenaarde - bestek nr 841/09/2019
Goedkeuring gunning.
Het college keurt de gunning van de levering van dranken tijdens het jaar 2020 aan diverse stads- en
OCMW-diensten goed.
38. Aankoop van een hakselaar - Goedkeuring lastvoorwaarden
Goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen in het aanbestedingsdossier aankoop
van een hakselaar ten behoeve van de technische diensten. De kostprijs wordt op 22.500,- euro BTW
inclusief geraamd.
39. Aankoop van een straatafvalzuiger - goedkeuring lastvoorwaarden
Goedkeuring van de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen in het aanbestedingsdossier aankoop
van een straatafvalzuiger ten behoeve van de technische diensten. De kostprijs wordt op 22.000,- euro
BTW inclusief geraamd.
BESTUUR PERSONEEL
40. Verlenging aanstelling arbeider feestelijkheden, onbepaalde duur.
Verlenging van de aanstelling van een arbeider bij de dienst evenementen met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur in contractueel dienstverband met ingang van 1 februari 2020.
41. Verlenging aanstelling opvangkracht BKO, vervanging.
Verlenging van de aanstelling van een opvangkracht bij de buitenschoolse kinderopvang ter vervanging
van een zieke opvangkracht.
42. Verlenging waarneming diensthoofd..
Verlenging van de aanstelling van een administratief medewerker als waarnemend diensthoofd voor de
periode 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.
43. Externe audit toepassing doelgroepverminderingen RSZ.
Het college neemt kennis van de externe audit en gaat ermee akkoord de doelgroepverminderingen bij de
stad en het OCMW te recupereren.

KMO - HANDEL
44. Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. OMV_2019129917. Garage Carrosserie
Vanhoonacker nv
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het uitoefenen van kleinhandelsactiviteiten in de
garage/carrosserie Van Hoonacker Westerring 31.
JEUGD
45. Organisatie themakamp krokusvakantie
Het college gaat akkoord met de organisatie van het themakamp 'Paniek in Stripland' door de stedelijke
jeugddienst en de stedelijke sportdienst van 24 tot en met 28 februari tijdens de krokusvakantie.
46. Vakantieaanbod jeugd en sport 2020
Het college stemt in met het voorgestelde vakantieaanbod van de stedelijke jeugddienst en sportdienst
tijdens de paas- en zomervakantie 2020 (programma's Krullewiet en uitstappenweek, speelpleinwerking,
thema- en sportkampen).
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 3 februari 2020.

