STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 27 JANUARI 2020 OM 16.00 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

SECRETARIAAT
1.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 7 januari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de
intercommunale SOLVA op 7 januari 2020.
TOERISME
2.

Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen

De geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en evenementen, het
MOU-museum in het stadhuis en tijdens de weekends van het toeristisch seizoen 2020 wordt
goedgekeurd.
3.

Aanstelling gidsen 2020

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2020.
4.

Aanstelling verenigingswerkers

Aanstelling van verenigingswerkers die tijdens het toeristisch seizoen 2020 ingeschakeld kunnen worden
om hun medewerking te verlenen bij activiteiten, georganiseerd door de dienst Toerisme en evenementen
of in het MOU-museum.
5.

Toezicht socio-culturele vrijwilligers St. Walburga en Pamelekerk

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die tijdens het toeristisch
seizoen 2020 ingeschakeld kunnen worden voor het houden van toezicht in de Sint-Walburgakerk en de
Pamelekerk.
ONTVANGSTEN
6.

Bezoek oud-professoren historici

Het college gaat akkoord met het gratis bezoek aan het stadhuis van oud-professoren-historici op 29 mei
2020. Na afloop wordt de bezoekers een receptie aangeboden.
7.

Jubileums februari

Het college neemt kennis van de lijst met huwelijksjubilea die in de loop van februari 2020 worden
gevierd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
8.

Zwerfkatten: overeenkomst tot samenwerking met operatie Zwerfkat vzw.

Akkoord met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging Operatie Zwerfkat
vzw in het kader van de aanpak van zwerfkatten. De Vlaamse Overheid verplicht de steden en gemeenten
sedert 2018 maatregelen te nemen in de bestrijding van overlast, veroorzaakt door zwerfkatten.
9.

Samenwerkingsovereenkomst Energiek Landschap Vlaamse Ardennen

Het college gaat akkoord met de uitvoering van een quick-scan aan de hand van een analyse van het
aanbod van houtige biomassa op Oudenaardse grondgebied. De stad werkt daarvoor samen met het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat momenteel een project 'Energiek landschap Vlaamse
Ardennen' heeft lopen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Heuvel. Bouwen van 3 eengezinswoningen.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van drie eengezinswoningen aan Heuvel
in Heurne.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Abdijsteeg 4. Slopen en herbouwen woning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen en herbouwen van de woning Abdijsteeg
4.
12. Aktename melding. Windmolenstraat 11. Verlagen van een deel van de verdiepingsvloer.
Het college neemt akte van de melding van het uitvoeren van werken voor de gedeeltelijke verlaging van
de verdiepingsvloer van de woning Windmolenstraat 11.
13. Verlenen omgevingsvergunning. Ruiminge. Bijstellen verkaveling.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bijstellen van de loten nrs. 5 en 6 in de vergunde
verkaveling in Ruiminge
14. Verlenen omgevinsvergunning. Driesleutelstraat. Verkavelen grond in 2 loten.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het Verkavelen in 2 loten van grond in de
Driesleutelstraat in Mater.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Onderbos. Kappen van vier populieren.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het kappen van vier populieren in Onderbos
(Melden).
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Monseigneur Lambrechtstraat 64. Herinrichten en
renoveren van een woning
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het herinrichten en renoveren van de woning
Monseigneur Lambrechtstraat 64.
17. Verlenen Omgevingsverguning. Bourgondiëstraat. Aanleg tijdelijke parking.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de aanleg van een tijdelijke parking in de
Bourgondiëstraat.
18. Weigeren Omgevingsvergunning. Westerring 29. Regulariseren depot+loodsen.
Het college levert géén omgevingsvergunning af voor het regulariseren van een depot en loodsen
Westerring 29.
19. Verlenen Omgevingsvergunning. Beverestraat 117. rooien 2 aangetaste kastanjes
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het rooien van twee zieke kastanjebomen
Beverestraat 117.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Einestraat 26. Bouwen van een fietsenstalling.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een fietsenstalling t.h.v. het pand
Einestraat 26.
21. Verlenen Omgevingsverguning. Weldenstraat 126. Verkavelen in zes loten voor halfopen
bebouwing.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van de grond Weldenstraat 126 in 6
loten voor halfopen bebouwing.
22. verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat. Bouwen eengeszinswoning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een eengezinswoning in de
Nederenamestraat.

23. Beroep. Bijkomend advies. Coburgstraat. Scheldekop.
In het kader van de beroepsprocedure handhaaft het college zijn advies van 30 september 2019 in de
omgevingsvergunning voor het bouwen van 66 appartementen, een parkeergarage en een polyvalente
ruimte Coburgstraat-Hastingsstraat.
24. Sociaal Woonbeleidsconvenant: noden voor de lopende legislatuur
Het college beslist een aanvraag in te dienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen om een
sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten voor de projecten Hamstraat en Saffrou.
25. Herstelvordering. Graaf van Landaststraat 108.
Het college neemt kennis van de herstelvordering in het kader van een bouwovertreding Graaf Van
Landaststraat 108.
BESTUUR CULTUUR
26. Davidsfonds “Human Migration”- vragen voor extra ondersteuning.
Het college gaat akkoord met een financiële tussenkomst bij het aanbieden van de receptie t.g.v. de
vernissage van de tentoonstelling 'Human Migration', georganiseerd door het Davidsfonds.
27. De Woeker: resultaat 2019; najaar 2020 - avondprogrammatie.
Het college gaat akkoord met de financiële rapportering van de programmatie 2019 in De Woeker en met
de voorgestelde avondprogrammatie voor het najaar 2020.
28. Erfgoeddag 2020.
Het college stemt in met het voorgestelde programma voor Erfgoeddag 2020 op 25 en 26 april en de
kostprijs ervan. Het programma wordt bekendgemaakt via een folder die huis-aan-huis zal worden
bedeeld.
BURGERZAKEN BEVOLKING
29. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister
Goedkeuring van de lijst van personen die ambtshalve geschrapt worden in de bevolkings- en
vreemdelingenregisters van de stad. Het gaat over personen die niet meer effectief in de stad wonen en
van wie de nieuwe hoofdverblijfplaats niet achterhaald kan worden.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
30. Kennisname verslag kerkraad 15.01.2020 Kerkfabriek St. Pietersbanden (Bevere)
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van kerkfabriek SintPietersbanden Bevere op 15 januari 2020.
EVENEMENTEN
31. Politiereglement op het verkeer nav koetsenwandeling
Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de koetsenwandeling die op 9 februari
2020 plaatsvindt in Mater.
32. Politiereglement op het verkeer nav opening Art of Beauty
Goedkeuring van het tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer n.a.v. de opening van Art of
Beauty in het Lappersfort.
33. Politiereglement op het verkeer nav 100 dagen
Akkoord met het tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer n.a.v. de viering van de '100 dagen'
door de laatstejaarsleerlingen van de vrije en gemeenschapsscholen van Oudenaarde op 21 februari 2020.
34. Evenement op openbaar domein: schijt je rijk
Akkoord met de organisatie door minivoetbalclub De Jeankes van de actie 'Schijt je rijk' op het
speelpleintje Sint-Annastraat-Lijsterbesstraat op 2 mei 2020 op voorwaarde dat de organisatoren
onmiddellijk na de activiteit de nodige opruimwerkzaamheden uitvoeren.

35. Ambulante Handel Ronde van Vlaanderen
Het college stelt de tarieven vast voor het huren van een standplaats voor ambulante handel tijdens de
Ronde van Vlaanderen 2019. De standplaatsen bevinden zich aan de Sint-Walburgakerk en op de Markt.
36. Rommelmarkten 2020 vzw RMBO
Het college gaat akkoord met de voorgestelde lijst van rommelmarkten die in de loop van 2020 door de
vzw Rommelmarktbond Oudenaarde (RMBO) georganiseerd worden op diverse locaties.
37. Evenement op openbaar domein: AV Santé dagdisco
Het dossier werd uitgesteld. De voorgestelde datum valt immers samen met de organisatie van
Erfgoeddag door de stad.
38. Evenement op openbaar domein: barbecue judoclub.
Het college gaat akkoord met de organisatie op 25 en 26 april 2020 van een barbecue door Judoclub
Oudenaarde op het Fonteinplein in Leupegem en de daarmee gepaard gaande tijdelijke
verkeersmaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
39. Groot onderhoud van buurtwegen -3e dienstjaar 2016 - bestek nr. W20782013. Goedkeuring
definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken voor het groot onderhoud van buurtwegen, 3de
dienstjaar 2016.
40. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2015 - deel 2. Aanvullende werken - bestek nr.
W23182015. Goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken voor de aanleg en herstel van voetpaden,
dienstjaar 2015 (aanvullende werken). Het resterende deel van de door de aannemer gestorte waarborg
wordt vrijgegeven.
41. Leveren en plaatsen van een digitaal infobord. Goedkeuren gunning aan Publi-Impakt t.b.v.
25.000 EUR (excl. btw) of 30.250 EUR (incl. btw).
Goedkeuring van de gunning aan het bedrijf Publi-Impakt van het leveren en plaatsen van een digitaal
infobord.
42. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019. Diverse locaties. Proces-verbaal van
gedeeltelijke ingebruikname. Aalststraat, Achter De Wacht, Akkerstraat, Koekstraat.
Goedkeuring van het proces-verbaal van ingebruikname n.a.v. de aanleg en herstel van voetpaden in de
Aalststraat, Achter De Wacht, Akkerstraat en Koekstraat.
43. Eurofiber : plaatsen van glasvezelbuizen in de Ronseweg, Watermolenstraat en
Lammekensstraat. Dossiernr; 332700.001
Verlenen van een machtiging aan Eurofiber voor het plaatsen van glasvezelbuizen in de Ronseweg,
Watermolenstraat en Lammekensstraat.
44. Proximus : telecommunicatiewerken in de Berchemweg, Meersbloem-Leupegem en
Meersbloem-Melden. dossiernr. 55 OUDO/336262
Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Berchemweg, Meersbloem-Leupegem en Meersbloem-Melden.
45. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke (Boskant- Kleistraat - Opstalle - Bronstraat -'t
Jolleveld - Driesleutelstraat - Sint-Amelbergastraat - Ruiterstraat en Kloosterstraat) - project
O215276A - bestek nr. 462300003-2118.6. Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning aan TM Wannijn-Vanden Buverie & Co van de weg- en rioleringswerken
cluster Broeke in de Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, 't Jolleveld, Driesleutelstraat, SintAmelbergastraat, Ruiterstraat en Kloosterstraat in Mater.

46. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuring
van de eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening van de werken voor het groot onderhoud van buurtwegen, 2de
dienstjaar 2019 ten bedrage van 230.526,61 euro, BTW en herziening niet inbegrepen.
47. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuring
voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de werken voor het groot onderhoud van buurtwegen,
2de dienstjaar 2019. Het resterende deel van de door de aannemer gestorte waarborg wordt vrijgegeven.
48. Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) - bestek nr W01392018.
Goedkeuring gunning aan Bouwteam Cokelaere F. t.b.v. 783.730,70 EUR incl. 21%
Goedkeuring van de gunning aan de firma Bouwteam Cokelaere F. van de werken voor het aanpassen van
het oud-schoolgebouw, Serpentstraat 15 in Eine (ontmoetingscentrum).
49. Maaien met opvang wegbermen - grachtbermen – bestek nr. D00162017. Goedkeuring
gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2020
Goedkeuring van de gunning van de herhalingsopdracht tijdens het dienstjaar 2020 voor het maaien met
opvang van wegbermen en grachtbermen op het grondgebied van de stad.
50. Onderhoud groenobjecten – bestek nr. D00942017. Goedkeuring gunning voor
herhalingsopdracht dienstjaar 2020
Goedkeuring van de gunning van de herhalingsopdracht tijdens het dienstjaar 2020 van het onderhoud
van de groenobjecten op het grondgebied van de stad.
51. Ruimen riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2020 - bestek nr. D586820. Goedkeuring gunning
herhalingsopdracht dienstjaar 2020.
Goedkeuring van de gunning van de herhalingsopdracht tijdens het dienstjaar 2020 van het ruimen van
riolen en rioolkolken op het grondgebied van de stad.
52. Inname openbaar domein op het Jezuïetenplein nr. 2 en Burgschelde nr. 23-25. Dossier
IOD1119984
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op het Jezuïetenplein 2 en in de
Burgscheldestraat 23-25, voor de periode van 08/02 tot en met 10/04/2020 voor het uitvoeren van
gevelrenovatiewerken.
53. Inname openbaar domein in de Devosstraat nr. 9. Dossier IOD1119935
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Devosstraat 9 voor het uitvoeren
van gevelrenovatiewerken van 7 tot en met 14/02/2020.
BESTUUR SPORT
54. Leveren en plaatsen van ijspiste. December 2019-januari 2020.Goedkeuring oplevering
Goedkeuring van de oplevering van de opdracht 'Leveren en plaatsen van een ijspiste' op de Markt tijdens
de eindejaarsperiode. De door de leverancier gestorte waarborg wordt vrijgegeven.
55. Organisatie schoolsportdagen 2020.
Akkoord met het voorgestelde programma van de schoolsportklassen voor de leerlingen van het 2de
leerjaar van de basisscholen in de stad.
56. Omloop het Nieuwsblad voor Wielertoeristen: doortocht en bevoorradingspost op grondgebied
Oudenaarde dd. 01.03.2020
De doortocht van de Omloop Het Nieuwsblad Cyclo voor wielertoeristen op 1 maart 2020 en het
inrichten van een bevoorradingspost op de Markt worden door het college goedgekeurd.

57. Vraag organisatie Ronde van België voor Dames - gaststad Oudenaarde periode 25/06 tot
28/06/2020
Op de vraag van organisator Evenementenbureau Toesj! om als gaststad te fungeren voor start of
aankomst van een rit in de wielerwedstrijd Lotto Belgium Tour voor dames wordt niet ingegaan
aangezien de voorgestelde data samenvallen met het weekend van de Ardriaen Brouwer Bierfeesten.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
58. Opmaak van een trage wegenplan voor de deelgebieden Bevere, Oudenaarde centrum, Ename,
Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden.
Het college keurt de opmaak van een trage wegenplan goed voor de resterende deelgebieden Bevere,
Oudenaarde-centrum, Ename, Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden. De opmaak van het plan
gebeurt i.s.m. het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de provincie Oost-Vlaanderen.
59. Opstart opmaak trage wegenplan - deel 2/Bevere, Oudenaarde centrum, Ename, Edelare,
Volkegem, Leupegem en Melden.
Het college keurt de voorgestelde timing voor de opmaak van een trage wegenplan voor de resterende
deelgebieden Bevere, Oudenaarde-centrum, Ename, Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden goed. De
opmaak van het plan gebeurt i.s.m. het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de provincie OostVlaanderen. De bewoners van de betrokken gebieden worden eveneens bij de opmaak van het plan
betrokken.
60. Provinciale Commissie Verkeersveiligheid N8 Berchemweg - Meldenstraat /
voetgangersoversteekvoorzieningen.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Provinciale Commissie
Verkeersveiligheid op 14 januari 2020.
61. Parkeer- en stationeerverbod Berchemweg - Schapendries en Onderwaarde
Het college neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van het Departement Mobiliteit en openbare
Werken van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer met invoering van
parkeerverbod langs de N8 t.h.v. de kruispunten met de Schapendries en met Onderwaarde in de richting
van Leupegem.
62. Toelichting startvergadering schoolomgevingen donderdag 6 februari 2020
Het college neemt kennis van de agenda voor en de toelichting bij de startvergadering 'Veilige
schoolomgevingen' van 6 februari 2020.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
63. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
248.332,43 euro.
64. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
58.641,30 euro, 95.449,99 euro, 141.072,12 euro, 3,99 euro, 13.683,57 euro, 5.795,68 euro, 2.328,00
euro, 26,02 euro, 21.148,67 euro en 26.021,06 euro.
65. Interne controle van de centrale kas d.d. 21/01/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de
centrale kas op datum van 21 januari 2020 met een saldo van 4.481,90 euro. Het te verantwoorden
verschil bedraagt 0,00 euro.
66. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 21/01/2020
Het college neemt kennis van de controle van de contante gelden van de centrale kas op datum van 21
januari 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
67. Aankoop van boeken - dienstjaar 2020 - goedkeuring gunning
Goedkeuring van de gunning aan Boekhandel Beatrijs van de levering van boeken in 2020 voor de
stedelijke openbare bibliotheek.
BESTUUR PERSONEEL
68. Voorstelling nieuwe personeelsleden.
De nieuwe personeelsleden die onlangs door de stad werden aangenomen, worden met instemming van
het college op 3 februari 2020 aan het schepencollege voorgesteld.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
69. Gebruikmaking van Wijkwerkers voor toezicht in de vestigingsplaatsen Eine en Mater met
ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020.
Godkeuring van de lijst met Wijkwerkers die tijdens het schooljaar 2019-2020 toezicht zullen houden in
de vestigingsplaatsen Eine en Mater van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
70. Aanstelling verenigingswerker
Goedkeuring van de aanstelling van een verenigingswerker die van 1 januari tot en met 30 juni 2020 zal
instaan voor het onthaal en toezicht in de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
71. Vaste benoeming leraar Beeldende en Audiovisuele Kunsten voor 4/20
Het college keurt de vaste benoeming goed van een leerkracht Beeldende en Audiovisuele Kunsten voor
4/20 met ingang van 1 januari 2020.
72. Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : Projectatelier voor 2/20
Het college keurt de vaste benoeming goed van een leerkracht specifiek artistiek atelier Projectatelier
voor 2/20 met ingang van 1 januari 2020.
73. Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : Keramiek voor 2/20
Het college keurt de vaste benoeming goed van een leerkracht specifiek artistiek atelier Keramiek voor
2/20 met ingang van 1 januari 2020.
74. Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : Digitale Beeldende Kunst voor 4/20
Het college keurt de vaste benoeming goed van een leerkracht specifiek artistiek atelier Digitale
Beeldende Kunst voor 4/20 met ingang van 1 januari 2020.
75. Vaste benoeming leraar Beeldatelier, graad I en II voor 4/22
Het college keurt de vaste benoeming goed van een leerkracht Beeldatelier in de 1ste en 2de graad voor
4/22 met ingang van 1 januari 2020.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
76. Aanstelling vrijwilligers kinderopvang vakantieperiodes 2020
Goedkeuring van de lijst met vrijwilligers die tijdens de schoolvakantie de vaste opvangkrachten zullen
bijstaan bij de opvang van kinderen in het opvangcentrum Begijnhof.
77. Aanstelling vrijwilliger Speel-O-Theek
Goedkeuring van de aanstelling van drie vrijwilligers die in spelotheek De Zevensprong zullen instaan
voor de controle van de online-catalogus van het materiaal dat wordt uitgeleend en dat materiaal nadat het
werd teruggebracht te controleren, op te poetsen en/of te herstellen.

78. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers die instaan voor de voor- en naschoolse
kinderopvang.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 10 februari 2020.

