STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 2 MAART 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.

Leegstaande bedrijfsruimte Belgozim.

Het college gaat ermee akkoord de terugkoopprocedure op te starten van de gronden met bebouwing op
het Industrieterrein De Bruwaan die in 1986 door een bedrijf werden opgekocht maar sedert een jaar niet
meer worden gebruikt en te koop worden aangeboden.
2.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 21 februari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 21 februari 2020.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
3.

Vraag gedeeld gebruik participatieplatform CitizenLab

Het college gaat akkoord met het gedeeld gebruik van het participatieplatform CitizenLab van de stad
voor input van buurtbewoners en passanten naar aanleiding van de geplande werken aan de N8 van het
kruispunt met de N46 tot de grens met Brakel. De werken worden uitgevoerd door Aquafin i.s.m. het
Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Oudenaarde en de gemeente Horebeke.
4.

Uitbouw en ontwikkeling nieuw intranet

Het college gaat akkoord met de uitbouw en ontwikkeling van een nieuw intranet ten behoeve van de
medewerkers van de stad en het OCMW.
5.

Individuele feedback inspraaktraject 'Maak Oudenaarde Mee'

Het college neemt kennis van de individuele feedback naar aanleiding van het inspraaktraject 'Maak
Oudenaarde Mee'.
ONTVANGSTEN
6.

Efforts Board meeting

Het internationale netwerk Efforts, het Europees netwerk van vestingsteden waarvan de burgemeester van
de Oudenaardse zusterstad Bergen Op Zoom de voorzitter is, plant haar Board meeting in april met
toestemming van het college in de volkszaal van het stadhuis in Oudenaarde.
7.

Jonge balie

Akkoord met de ontvangst van de leden van de Jonge Balie op 6 november 2020 in de volkszaal van het
stadhuis.
8.

VIP RVV

Akkoord met het ter beschikking stellen op zondag 5 april 2020 van diverse lokalen in het stadhuis als
VIP-locatie voor Flanders Classics, de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
9.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bronbemaling voor realiseren kelder gelegen Aalststaat
74-76 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: een tijdelijke
bronbemaling voor het realiseren kelder Aalststaat 74-76.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. Ontheffingsvraag project-MER voor de herontwikkeling camping Kompas Oudenaarde.
Het college geeft gunstig advies voor de ontheffingsaanvraag voor het project-Mer door Roompot voor de
herontwikkeling van de oud-camping Kompas in het recreatiedomein Donk.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Grimbergen 51. Verbouwen en uitbreiden woning.
Voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Grimbergen 51 levert het college een
omgevingsvergunning af.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Boskant 2. Aanleggen van een zwemvijver.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver Boskant 2.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Achter de Wacht 24. Afbreken acherbouw koterij woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het slopen van achterbouwen van de woning Achter
De Wacht 24.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Smarre 11. Verbouwen en uitbreiden van een woning.
Voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Smarre 11 levert het college een omgevingsvergunning
af.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Devosstraat 17. Bouwen nieuwe veranda.
Voor het bouwen van een nieuwe veranda Devosstraat 17 verleent het college een omgevingsvergunning.
16. Verlenen omgevingsvergunning. Verbouwen woning. Hauwaart 41.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing van de woning Hauwaart 41.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 4. Verbouwen woning.
Voor het verbouwen van de woning Korenbloemlaan 4 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
18. Verlenen omgevingsvergunning. Vaddenhoek 29. Rooien boom.
Voor het rooien van een boom Vaddenhoek 29 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.
19. Weigeren Omgevingsvergunning. Lucien Vandefonteynelaan. Bouwen eengezinswoning met
praktijk anesthesie.
De omgevingsvergunning voor het bouwen van eengezinswoning met anesthesiepraktijk in de Lucien
Vandefonteynelaan wordt door het college geweigerd.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Ruttemburgstraat 16. Regulariseren carport + nieuw
terrasscherm.
Voor de regularisatie van een carport en een nieuw terrasscherm in de Ruttemburgstraat 16 wordt door
het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
21. Weigeren omgevingsvergunning. Reytstraat. Bouwen veeartsenijkundige kliniek met
geïntegreerde woning.
Het dossier werd uitgesteld.

22. Verlenen omgevingsvergunning. Wolvenberg. Bouwen woning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning op de Wolvenberg.
23. Verlenen Omgevingvergunning. Rogier Van Brakelstraat 7. Bouwen van een woning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning in de Rogier Van
Brakelstraat 7.
24. Weigeren omgevingsvergunning. Lindestraat 32 bis. Slopen woning.
Het slopen van de woning Lindestraat 32bis wordt door het college geweigerd.
25. Verlenen Omgevingsvergunning. Onderbos 3. Verbouwen woning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Onderbos 3.
26. Besluit Deputatie beroep. Bouwen 2 meergezinswoningen. hoek Doornikstraat - D.
Waelkenstraat.
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie met niet-inwilliging van het beroep
door derden tegen de aflevering door het college van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de
bouw van twee meergezinswoningen Doornikstraat-Désiré Waelkensstraat.
BESTUUR CULTUUR
27. Bierfeesten@DeWoeker 26 & 27/06/2020.
Het college gaat akkoord met het door de cultuurdienst voorgestelde programma voor
Bierfeesten@DeWoeker op 26 & 27/06/2020.
28. Participatietraject 'De Woeker XL'
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met het voorgestelde participatietraject 'De WoekerXL'
met het oog op de herinrichting van de Woeker-site met de bouw van een nieuwe cultuurzaal.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
29. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde
op 20 januari 2020.
EVENEMENTEN
30. Politiereglement op het verkeer nav Donkerrun
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie door Kiwanis Universus
Oudenaarde van de Donkerrun op vrijdag 6 maart 2020 in de recreatiezone Donk.
31. Politiereglement inrichting feestzone n.a.v. We Ride Flanders 2020
Goedkeuring van het politiereglement met inrichting van een feestzone in de Lindestraat, Paalstraat en
Arend De Keyserestraat n.a.v. de organisatie van het wielerevent We Ride Flanders 2020 op zaterdag 4
april.
32. Evenement jump-in
Akkoord met de organisatie op vrijdag 14 augustus door de manège Kerselare van de Jump In-fuif in een
tent op een weide achter de manège.
33. Evenement op openbaar domein: On wheels day to walk again
Akkoord met de organisatie op zondag 10 mei 2020 door The Outsider van het evenement On Wheels
Day To Walk Again, een sportdag voor mindervaliden op de domeinen van The Outsider in recreatiezone
Donk.
34. Evenement op openbaar domein: kermis Hyppo
Akkoord met de organisatie van 10 tot 12 april 2020 van kermis Hyppo in een tent aan het gelijknamige
café in de Sint-Walburgastraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
35. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2018 - aanvullende opdrachten - bestek nr.
W00562017. Goedkeuren eindafrekening.
Goedkeuren van de eindafrekening van de werken voor de overheidsopdracht onderhoud en herstelling
van cementbetonverhardingen, dienstjaar 2018.
36. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2018 - aanvullende opdrachten - bestek nr.
W00562017. Goedkeuren voorlopige oplevering.
Goedkeuren van de voorlopige oplevering van aanvullende werken in het dossier onderhoud en
herstelling van cementbetonverhardingen, dienstjaar 2018.
37. Inname openbaar domein thv Nederstraat 44. Dossier IOD1130371.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nederstraat 44 tijdens de periode
van 09/03 tot en met 02/04/2020 voor het uitvoeren van renovatiewerken aan het pand.
38. Inname openbaar domein. Sint-Jozefsplein 2. Dossier IOD1130720.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een container, mobiele kraan en stelling op het SintJozefsplein 2 tijdens de periode van 27/02 tot en met 10/04/2020 voor het uitvoeren van
herstellingswerken aan het dak ten gevolge van stormschade.
39. Aanleg en herstel van voetpaden. Dienstjaar 2017. Aanvullende werken - bestek nr.
W00382017. Goedkeuren voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering van uitgevoerde aanvullende werken in het dossier aanleg en
herstel van voetpaden, dienstjaar 2017.
40. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017. Aanvullende werken - bestek nr. W00382017.
Goedkeuren eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening voor het uitvoeren van aanvullende werken in het dossier aanleg en
herstel van voetpaden, dienstjaar 2017.
41. Belijnen atletiekpiste - bestek nr. W61182020. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het dossier werd uitgesteld.
42. Zwartzusterklooster zwambehandeling huisje in tuin - bestek nr. W00062020. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuren van het aanbestedingsdossier met het bestek, de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de
zwambestrijding in het tuinhuisje van het Zwartzusterklooster.
BESTUUR SPORT
43. Etixx Classic Cyclo : doortocht en bevoorradingspost op grondgebied Oudenaarde dd. 25 april
2020
Het college gaat akkoord met de doortocht van de toertocht Etixx Classic voor wiertoeristen op 25 april
2020, het plaatsen van tijdelijke signalisatie en de inrichting van een bevoorradingspost in de school aan
de Kouterstraat in Welden.
44. Vraag toelating tot reservatie van de parking The Outsider/Pasar/mobilhomeclub op 2-3 en 4
oktober 2020.
Akkoord met de reservatie van de parking van The Outsider in het recreatiedomein Donk op 2, 3 en 4
oktober 2020 voor het parkeren van een 25-tal mobilhomes van Pasar De Zwervers.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
45. Parkeerverbod t.h.v. bedrijfsterreinen in Lindestraat
Het college gaat ermee akkoord een parkeerverbod in te voeren in het deel van de Lindestraat vanaf het
bedrijf Cnudde Lucaplast tot het bedrijf VAPOR bvba om het oprijden en verlaten van de
bedrijfsterreinen door bedrijfsvoertuigen vlotter te laten verlopen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
46. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
60.275,96 euro.
47. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
27.484,42 euro, 193,36 euro, 208,04 euro, 10.995,57 euro, 67.404,94 euro, 92.802,96 euro, 69.714,89
euro, 6.691,38 euro, 2.961,40 euro en 34,71 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
48. Levering en bedrijfsklare opstelling van een audiotoursysteem m.i.v. audiotoestellen en
bijhorende toestellen - bestek nr L00082020
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met bestek, lastvoorwaarden en wijze van gunnen van de
overheidsopdracht leveren en bedrijfsklare opstelling van een audiotoursysteem met audio- en bijhorende
toestellen in het museum MOU in het stadhuis.
BESTUUR PERSONEEL
49. Openverklaring functie directeur woord en dans stedelijke academie - deeltijds kunstonderwijs
50. Verlenging aanstelling industrieel ingenieur bouwkunde, onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een industrieel ingenieur bouwkunde voor
onbepaalde duur en in contractueel dienstverband met ingang van 1 januari 2020.
KMO - HANDEL
51. Toekennen van nieuwe abonnementen op de wekelijkse markt.
Het college kent vier nieuwe abonnees op de wekelijkse donderdagmarkt een vrijgekomen standplaats
toe.
52. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie BVBA Brasserise voor het handelspand
gelegen te Oudenaarde, Tussenbruggen 20.
Het college kent een subsidie toe voor de uitvoering van aanpassingswerken aan het handelspand
Tussenbruggen 20 in het kader van het premiestelsel in het kernwinkelgebied.
JEUGD
53. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten
georganiseerd door de stedelijke jeugddienst in 2020.
54. Overnachting Jeugdcentrum Jotie
Het college antwoordt positief op de aanvraag voor overnachting door het Gewest VLARD van de
jeugdvereniging KSA in het gebouw van Jeugdcentrum Jotie aan de Hofstraat.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 16 maart 2020.

