STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 9 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 COMMUNICATIE
1.

Deelname aan project Beste Buren.

Het college beslist deel te nemen aan het project Beste Buren van Radio 2, een actie om buurtinitiatieven
in de kijker te zetten. Op 9 mei wijdt de zender een hele dag aan het initiatief en worden reporters
uitgezonden om overal de sfeer van buurtontmoetingen op te snuiven.
ONTVANGSTEN
2.

Bezoek nieuwe bisschop aan Dekenaat.

Op 16 april brengt de nieuwe bisschop van Gent een bezoek aan het dekenaat Oudenaarde. Het college
beslist de bisschop bij die gelegenheid een ontvangst door het stadsbestuur met receptie in het stadhuis
aan te bieden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Overeenkomst zwerfkattenbeheer

Goedkeuren van een overeenkomst zwerfkattenbeheer met Operatie Zwerfkat vzw. Voor de uitvoering
van de acties die wettelijk verplicht zijn voor lokale overheden, voorziet de stad een toelage aan de vzw.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Verlenen omgevingsvergunning. Burg 13. Verbouwen woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Burg 13.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Hoogstraat 19. Wijzigen functie handel naar horeca +
plaatsen reclame.

Voor de wijziging van de functie van het pand Hoogstraat 19 van handel naar horeca en het plaatsen van
gevelreclame wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
6.

Verlenen omgevingsvergunning. Berchemweg. Plaatsen aardappelautomaat.

Voor het plaatsen van een aardappelautomaat aan de Berchemweg levert het college een
omgevingsvergunning af.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Nederstraat 25 - 27/Kattestraat 5. Wijzigen functie.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van de panden Nederstraat 2527/Kattestraat 5.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Roosstraat 10. Verbouwen eengezinswoning en
bijgebouwen.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning en bijgebouwen Roosstraat
10.
9.

Weigeren omgevingsvergunning. Blekerijstraat 37. Bouwen carport/tuinberging.

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en tuinberging
Blekerijstraat 37 wordt geweigerd.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Hazel 29. Bouwen van een vrijstaande woning.
Voor het bouwen van een vrijstaande woning Hazel 29 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.
11. Weigeren omgevingsvergunning. Reytstraat. Bouwen veeartsenijkundige kliniek met
geïntegreerde woning.
Het college weigert een omgevingsvergunning voor de bouw van een veerartsenijkundige kliniek met
geïntegreerde woning aan de Reytstraat.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Berchemweg 224. Verbouwen van een woning tot
horecazaak.
Voor de verbouwing van de woning Berchemweg 224 tot een horecazaak wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
13. Weigeren Omgevingvergunning. Deinzestraat 160. verbouwen eengezinswoning naar
kantoorgebouw.
Het dossier werd uitgesteld.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Burgschelde. Bouwen meergezinswoning met aanleg
parkeerplaatsen.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning en de aanleg
van parkeerplaatsen in de Burgschelde.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Industriepark De Bruwaan 1. Uitvoeren van interne
verbouwingswerken, plaatsen nieuwe luifel, aanpassen parking, regulariseren totem.
Voor de uitvoering van interne verbouwingswerken, het plaatsen van een nieuwe luifel, het aanpassen van
de parking en de regularisatie van een totem Industriepark De Bruwaan 1 levert het college een
omgevingsvergunning af.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Vaddenhoek 11. Verbouwen eengezinswoning.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de eengezinswoning Vaddenhoek
11.
BESTUUR CULTUUR
17. Gebruik Dameskoor Amaranthe voor concert 22/03/20; voorwaarden.
Het college gaat akkoord met het gebruik van de Sint-Jozefskerk door het dameskoor Amaranthe voor de
organisatie van een concert op 22 maart 2020.
18. Organisatie Open Monumentendag 13/09/2020 – principiële goedkeuring in functie van limiet
inschrijving.
Het college gaat akkoord met deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag op 13 september 2020 en
met het voorgestelde programma. De activiteiten worden dit jaar geconcentreerd in de Sint-Walburgakerk
en -toren, het Bisschopskwartier en de binnenkoer van het voormalig Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.
19. Ondersteuning PASS 2020 – gebruik online reservatiesysteem De Woeker.
Goedkeuring van de ondersteuning van het kunstenparcours PASS 2020 door het ter beschikking stellen
van het online reservatiesysteem van De Woeker voor de voorstellingen van de productie Chasse Patate
van Studio Orka.
BESTUUR CULTUUR. MOU
20. Tentoonstelling Universus, Johan Tahon, sculpturen 1999-2020. Samenwerkingsovereenkomst
tussen de kunstenaar en het MOU museum.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het museum MOU en kunstenaar Johan Tahon
in het kader van de tentoonstelling Universus, sculpturen 1999-2020 die van 15 mei tot en met 31 oktober
2020 in het stadhuis loopt.

21. Aanstellen van een curator voor de tentoonstelling Universus, Johan Tahon, sculpturen 19992020.
Goedkeuring van de aanstelling van een curator in het kader van de tentoonstelling Universus, sculpturen
1999-2020 van Johan Tahon, die van 15 mei tot en met 31 oktober 2020 in het stadhuis loopt.
22. Retributiereglement tentoonstelling Johan Tahon - aangepast
Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor de tentoonstelling Universus, sculpturen 19992020 van Johan Tahon met opgave van de toegangsprijzen.
23. Deelname aan het nationaal congres CODART.
Akkoord met deelname van de conservator van het MOU-museum aan het nationaal congres CODART,
een organisatie die wereldwijd de conservators en curatoren van honderden musea verenigt. Het congres
vindt van 14 tot 16 juni plaats in het Nationaal Museum in Stockholm.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
24. Begraafplaatsen : kennisgeving aanplakking tgv hernieuwing concessies die vervallen in 2021
Het college neemt kennis van de lijst met aanplakking van de berichten op de diverse begraafplaatsen van
de stad in verband met de hernieuwing van grafconcessies die vervallen in 2021.
BURGERZAKEN LANDBOUW
25. Educatieve rondleiding Axelwalle - Stagiair
Tijdens de jaarlijkse educatieve rondleiding op de schoolhoeve Axelwalle op 6 maart 2020, een
organisatie van leraren van het Bernardus Technicum en de dienst landbouw van de stad, zal een student
Event- en projectmanagement met goedkeuring van het college als stagiair praktische medewerking
verlenen.
EVENEMENTEN
26. Politiereglement op het verkeer n.a.v. On Wheels Day To Walk Again.
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie On Wheels Day To Walk
Again op 10 mei 2020 op de terreinen van recreatiedomein Donk.
27. Politiereglement op het verkeer n.a.v. de Ronde van Vlaanderen 2020
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de doortocht en aankomst van
de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 4 april 2020 en voor dames elite en heren elite op 5
april 2020.
28. Inrichten activiteiten door de horeca in de veiligheidszone van de RVV 2020.
Goedkeuring van en vastlegging van de voorwaarden voor de horeca-organisaties binnen de
veiligheidszone van de Ronde van Vlaanderen op 4 en 5 april 2020.
29. Inrichten van tijdelijke randevenementen i.k.v. Ronde van Vlaanderen 2020.
Goedkeuring van en vastlegging van de voorwaarden voor de organisatie van nevenactiviteiten langs het
parcours van de Ronde van Vlaanderen op Oudenaards grondgebied op 4 en 5 april 2020.
30. Evenement Vorming outdoor education
Het college gaat akkoord met de organisatie van de vorming Outdoor Education door de provincie OostVlaanderen op 22 april 2020 in het Liedtspark. Tijdens het evenement worden leerkrachten ingewijd in
het geven van outdoor lessen.
31. Evenement Clubdag/clubgala Recrean Skippers.
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Clubdag/clubgala van de Recrean Skippers op 2 mei
2020 in de stedelijk sporthal aan de Rodelos en sportzaal Groenhof aan de Groenstraat.

32. Evenement Oldtimer Porsche Meeting.
Het college zet het licht op groen voor de organisatie op 7 juni 2020 van de Oldtimer Porsche Meeting
'Luft' op het Ohioplein in Eine en de daarmee gepaard gaande verkeersmaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
33. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Goedkeuring verrekening studiebureau voor
opmaak dossier aanvraag omgevingsvergunning.
Goedkeuring van de verrekening van het studiebureau nv Sweco m.b.t. de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor de weg- en rioleringswerken cluster Broeke.
34. Vervangen straalverbindingen en plaatsen camera's - bestek nr W61252020. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het
vervangen van straalverbindingen en het plaatsen van camera's.
35. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2016 - bestek nr. W23522015. Goedkeuren
definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve aanvaarding van de werken voor aanleg en herstel van voetpaden tijdens
het dienstjaar 2016.
36. Inname openbaar domein in de Gaspar Heuvickstraat nr 25.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een torenkraan en een container in de Gaspar
Heuvickstraat 25 tijdens de periode van 20/03 tot en met 30/11/2020 voor het bouwen van appartementen.
37. Inname openbaar domein in Diependale nr. 25
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in Diependale 25 tijdens de periode van
20 tot en met 27/03/2020 voor het uitvoeren van schilderwerken.
38. Onderhoud begraafplaatsen deelgemeenten. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het
onderhoud van de begraafplaatsen in de deelgemeenten.
39. Maaien van voetwegen, braakliggende terreinen, wandelpaden, natuureducatieve locaties.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het maaien van
voetwegen, braakliggende terreinen, wandelpaden, en natuureducatieve locaties.
40. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2017 . Deelopdracht Kerkwegel Welden - Goedkeuren
proces-verbaal van ingebruikname.
Goedkeuring van het proces-verbaal van ingebruikname van de voetweg Kerkwegel in Welden na de
uitvoering van renovatiewerken aan de voetweg.
41. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019. Deelopdracht Kapittelstraat. Procesverbaal van ingebruikname.
Goedkeuring van het proces-verbaal van ingebruikname van de Kapittelstraat als deelopdracht in het
dossier aanleg en herstel van voetpaden op het grondgebied van de stad.
42. Opmaak scenarioanalyses voor gescheiden rioleringen - bestek nr. D7632004. Goedkeuring van
uitgevoerde meerwerken en afsluiten van het dossier.
Goedkeuring van uitgevoerde meerwerken door het studiebureau nv Arcadis en afsluiten van het dossier
voor de opmaak van scenarioanalyses voor de aanleg van gescheiden rioleringen.
43. Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval - dienstjaar 2020. Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningwijze van het aanbestedingsdossier voor het vegen van
wegen, afvoeren, verwerking en storten van veegafval tijdens het dienstjaar 2020.

44. Plaatsen geocaches op het grondgebied Oudenaarde
Het college gaat akkoord met het plaatsen van geocaches in Moriaanshoofd en recreatiedomein Donk
onder bepaalde voorwaarden.
45. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke. Uitnodigingsbrief infovergadering - start der
werken.
Het college neemt kennis van de uitnodigingsbrief aan de omwonenden voor de infovergadering op 26
maart 2020 over de start van de weg- en rioleringswerken in het kader van het dossier cluster Broeke.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
46. Aanstellen vrijwilliger.
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger bij de technische stadsdiensten voor de periode van 1
januari tot en met 31 december 2020.
BESTUUR SPORT
47. Infrastructuursubsidie Tennisclub Oudenaarde vzw - grote investering
Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan Tennisclub Oudenaarde vzw voor een grote investering
door de club.
48. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij het sportreferendum.
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger voor medewerking bij de organisatie van het jaarlijks
sportreferendum van de stedelijke sportdienst.
49. Politiereglement Ronde van Vlaanderen Beloften
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen voor
Beloften op 11 april 2020.
50. Politiereglement op het verkeer voor Dwars door Vlaanderen Vrouwen en Elite
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de
wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor vrouwen en mannen elite op 1 april 2020.
51. Pollitiereglement op het verkeer voor E3 Binckbank Classic
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de
wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic voor eliterenners op 27 maart 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
52. Aanvragen 15 min. parkeerplaatsen
Het dossier werd uitgesteld om de lijst met parkeerplaatsen voor kort parkeren te actualiseren.
53. Galgestraat
Principieel akkoord om een vaste zone 30 in te voeren in de Galgestraat en snelheidsremmende
maatregelen te nemen om de snelheid in de Galgestraat af te remmen. De buurtbewoners worden van de
maatregelen op de hoogte gebracht.
54. Ontwerpverslag bestuurlijke vervoerregioraad 21/02/20
Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de bestuurlijke
vervoerregioraad Vlaamse Ardennen op 21 februari 2020.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
55. Beleggingen : intekening op Baloise Invest 26
Goedkeuring van beleggingen in de kapitalisatieverrichting Baloise Invest 26 met een looptijd van 8 jaar
voor een initieel bedrag van 3.000.000,00 euro.

56. Alternatieven voor cash
Het college gaat akkoord met het intekenen op Baloise Invest 26, een beleggingsproduct met een
gewaarborgd rendement en een winstdeelname en de mogelijkheid tot opname van liquide geld op korte
termijn.
57. Goedkeuren bestelbonnen. Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
90.708,20 euro en 13.007,50 euro.
58. Goedkeuren facturen. Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
44.409,91 euro, 0,29 euro, 54,00 euro, 125,00 euro, 28.828,96 euro, -2.284,78 euro, 20,32 euro, 7,17
euro, 38.194,27 euro, 7.779,72 euro, 4.414,29 euro en 42.694,64 euro.
59. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
60. Vervanging medewerker jeugd, tijdelijk.
Het college stemt in met de tijdelijke aanstelling van een medewerker bij de stedelijke jeudgdienst ter
vervanging van een medewerker in zwangerschapsverlof.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
61. Aanstelling interim ter vervanging van administratief medewerker in ziekteverlof voor 30/38
vanaf 06.03.2020
Goedkeuring van de aanstelling van een interim-medewerker voor 30/38 met ingang van 6 maart 2020 ter
vervanging van administratief medewerker in ziekteverlof.
BESTUUR ZUSTERSTEDEN
62. Viering 30 jaar verbroedering Arras.
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de viering van de 30ste verjaardag van de
verbroedering tussen Oudenaarde en het Franse Arras tijdens het weekend van 30 en 31 mei 2020.
KMO - HANDEL
63. Afwijking op de wekelijkse rustdag 15 maart 2020
Akkoord met de aanvraag van Oudenaarde Winkelstad vzw om een afwijking op de wekelijkse rustdag
van zondag 15 maart tot n met zaterdag 21 maart 2020.
64. 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 maart 2020.
65. 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 2 april 2020.
66. Paasactie wekelijkse markt 2020
Het college gaat akkoord met de voorgestelde promotieactie voor de wekelijkse donderdagmarkt,
georganiseerd door de marktcommissie i.s.m. de stad op de donderdagen 9 en 16 april 2020 tijdens de
paasvakantie.

JEUGD
67. Organisatie activiteiten jeugddienst
Het college gaat akkoord met het voorgestelde activiteitenprogramma door de stedelijke jeugddienst
tijdens de paasvakantie: speelpleinwerking & werking Krullewiet. Om alle activiteiten in goede banen te
leiden worden enkele jobstudenten-animatoren en vrijwilligers ingezet.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
68. Subsidie ter ondersteuning van vergunde kinderopvanginitiatieven
Goedkeuring van de lijst met begunstigden die in 2019 in aanmerking kwamen voor een subsidie ter
ondersteuning van vergunde kinderopvanginitiatieven.
69. Aanvraag vrijwilliger kermis
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger als begeleider van de kermisnamiddag voor kinderen
met een beperking op 15 april 2020.
70. Onbetaalde facturen BKO.
Akkoord met het stopzetten van de buitenschoolse opvang van een kind waarvoor in de periode 20172020 ondanks ettelijke aangetekende herinneringen en andere inningspogingen nog geen enkele factuur
voor de opvang werd betaald.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 23 maart 2020.

