STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 23 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

Overeenkomstig het besluit van de burgemeester dd. 20 maart 2020 in het kader van de
coronamaatregelen van de federale overheid, worden de vergaderingen van het schepencollege en het vast
bureau vanaf 23 maart 2020 via videoconferentie georganiseerd.
SECRETARIAAT
1.

Opvolging BBC prioritaire doelstellingen.

Het college neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de prioritaire doelstellingen BBC.
2.

Gevolgen Corona op de dienstverlening

Het college neemt kennis van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de stad
en het OCMW.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Goedkeuring rapportering doelgroepwerknemers 2019.

Goedkeuring van de rapporteringsdocumenten aan het Vlaams gewest van de uitgevoerde taken 'water'
door doelgroepwerknemers voor miieugerelateerde taken in 2019.
4.

Hernieuwing ondertekening burgemeestersconvenant en opmaak adaptatieplan.

Goedkeuring van de hernieuwing en ondertekening van het burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie en opmaak van een adaptatieplan i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen.
5.

Buitengewone ophaling van luierafval bij crèches en opvanggezinnen naar aanleiding van de
sluiting van het recyclagepark.

Het college beslist deel te nemen aan een buitengewone ophaling van luierafval bij crèches en
opvanggezinnen door de afvalintercommunale I.Vl.A. naar aanleiding van de sluiting van het
recyclagepark door de coronamaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Koppenberg 12. Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de woning Koppenberg 12.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Heurnestraat 247. Bouwen carport.

Voor de bouw van een carport Heurnestraat 247 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Keizer Karelstraat 9. Vernieuwe van een veranda.

Voor de vernieuwing van een veranda in de Keizer Karelstraat 9 levert het college een
omgevingsvergunning af.
9.

Geen Aktename Melding. Doornikse Heerweg 164. Oprichten bijgebouw.

Het college neemt geen akte van de melding van het oprichten van een bijgebouw Doornikse Heerweg
164 omdat voor de uit te voeren stedenbouwkundige handelingen een omgevingsvergunning moet
aangevraagd worden.
10. Geen Aktename Melding. Ganzendries 55. Bouwen van een carport.

Het college neemt geen akte van de melding van het oprichten van een carport Ganzendries 55 omdat
voor de uit te voeren stedenbouwkundige handelingen een omgevingsvergunning moet aangevraagd
worden.
11. Verlenen omgevingsvergunnng. Ter Eecken 4. Bouwen van 7 autobergplaatsen na slopen
bestaande.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor hetlslopen en herbouwen van 7 autobergplaatsen Ter
Eecken 4.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Dr. H. Dewolfstraat 19. Uitbreiden terrassen bij
meergezinswoning.
Voor de uitbreiding van de terrassen bij de meergezinswoning Dokter Honoré Dewolfstraat 19 levert het
college een omgevingsvergunning af.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Abdijstraat 68. Vellen van bomen.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van bomen Abdijstraat 68.
14. Verlenen omgevingsvergunning. Sleegstraat. Verkavelen grond in 3 loten.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van grond aan de Sleegstraat in 3
kavels.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Wijnendale 81. Samenvoegen appartement met woning.
Voor het samenvoegen van een appartement op de 2de verdieping van het pand Wijnendale 81 met de
woning op de 1ste verdieping wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Duytstraat 2. Herbouwen van een zonevreemde woning.
Voor het herbouwen van de zonevreemde woning Duytstraat 2 levert het college een
omgevingsvergunning af.
17. Verlenen omgevingsvergunning. Pr. Leopoldstraat 87. Schilderen gevels + plaatsen
gevelreclame.
Aflevering van een omgevingsvergunning voor het schilderen van de gevels van het pand Prins
Leopoldstraat 87 en het plaatsen van een gevelreclame.
18. Verlenen Omgevingsvergunning. Ganzendries. Bouwen van een woning.
Verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Ganzendries.
19. Verlenen omgevingsvergunning. Ruttemburgstraat 6. Bouwen 3 woningen.
Voor de bouw van 3 woningen Ruttemburgstraat 6 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Waterhoek 7. Bouwen van een woning.
Aflevering van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning Waterhoek 7.
21. Verlenen omgevingsvergunning. Aalststraat 57. Plaatsen zwembad met poolhouse.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zwembad met poolhouse Aalststraat
57.
22. Weigeren Omgevingsvergunning. N. De Tièrestraat 54. Rooien van 2 bomen.
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen in de Nestor De Tièreststraat
54 wordt door het college geweigerd.
23. Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 19. Wijzigen functie van garage naar
fietsherstelplaats.
Voor het wijzigen van de functie van het pand Broekstraat 19 van garage naar fietsenherstelplaats wordt
door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
24. Kennisname verslag kerkfabriek Heurne.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Heurne op 5
maart 2020.
EVENEMENTEN
25. Politiereglement op het verkeer nav Sint Pietersfeesten Bevere
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Sint-Pietersfeesten op 27 en 28 juni 2020
in en rond de parochiezaal aan de Deinzestraat in Bevere wordt goedgekeurd.
26. Politiereglement op het verkeer nav verkeerspark KBO Nederename
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de tijdelijke inrichting van een verkeerspark
op 12 mei 2020 op de parking aan de Sint-Vedastuskerk door KBO Nederename.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
27. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2017 - bestek nr W00282017.
Goedkeuren eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening van de renovatie van voetwegen tijdens het dienstjaar 2017 aangezien
de uiteindelijke kostprijs hoger ligt dan het gunningsbedrag.
28. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017 - perceel 2 ( voetpaden gelegen op de
rechteroever van de Schelde) - bestek nr. W00382017. Goedkeuring voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de werken voor de aanleg en herstel van voetpaden
gelegen op de rechteroever van de Schelde.
29. Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat - bestek nr. W00342017. Goedkeuring
voorlopige oplevering.
Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat.
30. Huur licenties antivirus software Sophos voor 251 client pc's en 30 servers voor de stad en
OCMW - dienstjaar 2020.
Goedkeuring van de huur van de licenties voor de antivirus software Sophos voor cliënt-pc's en servers
voor de administratieve diensten van de stad en het OCMW bij Cevi.
31. Inname openbaar domein in de Broodstraat nr. 16 - dossier IOD1137587
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broodstraat 16 voor het uitvoeren
van gevelwerken in de periode van 6 tot en met 17 april 2020.
32. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2020 - bestek nr W6122202. Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor de
renovatie van voetwegen tijdens het dienstjaar 2020.
33. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) - bestek nr W61342020. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het leveren
en plaatsen van PV-installaties (zonnepanelen) op gebouwen van de stad en het OCMW.
34. Inname openbaar domein in de Pauwel Vanderscheldenstraat nr. 7 - dossier IOD1137479
Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een stelling in de Pauwel Vanderscheldenstraat 7 voor
het renoveren van de woning in de periode van 3 tot en met 30 april 2020.
35. Herinrichting Sint-Jozefsplein, Terkerkenlaan, Gelukstede en Groenstraat.
Het dossier werd uitgesteld voor verdere verduidelijking.

BESTUUR SPORT
36. Verkoop kniklader.
Goedkeuring van de verkoop van de defecte kniklader van de stedelijke sportdienst. De kniklader wordt
overgenomen door het bedrijf waar een nieuwe kniklader werd aangekocht.
37. Aanvraag erkenningsSportclub d' Einse Runners.
De aanvraag om erkenning als sportclub door d' Einse Runners wordt goedgekeurd aangezien de
vereniging aan alle voorwaarden voldoet.
38. Regelmatigheidscriterium voor dames elite en dames U23 UCI in Oost-Vlaanderen "Ladies
Cycling Trophy Oost-Vlaanderen 2020" 4e uitgave
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de uitreiking van de Ladies Cycling Trophy OostVlaanderen 2020 voor dames elite en U 23 op 8 oktober 2020 in het Centrum Ronde van Vlaanderen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
39. Toekennen van een thesaurievoorschot aan Aurora AV
Het college gaat akkoord met de toekenning van een thesaurievoorschot ten bedrage van 1.500.000,- euro
aan Aurora AV.
40. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
1.114.642,24 euro.
41. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
23.820,99 euro, 834.312,03 euro, 8.247,90 euro, 31,73 euro, 454,30 euro, 10.000,00 euro, 87,58 euro,
82.389,25 euro en 139.652,94 euro.
42. Lijst vorderingen.
Het college neemt kennis van de lijst van vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
43. Verlenging aanstelling cultuurfunctionaris, onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging voor onbepaalde duur in contractueel voltijds dienstverband van de
aanstelling van de cultuurfunctionaris met ingang van 7 april 2020.
44. Actualisering van de bijdragenverzekering 1ste pensioenpijler.
Het dossier werd uitgesteld.
KMO - HANDEL
45. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Nederstraat 25 - 27.
Goedkeuring van de toekenning van een subsidie voor de gevelrenovatie van het handelspand Nederstraat
25-27.
46. Maatregelen corona gericht naar ondernemers.
Het college gaat akkoord met de opschorting van de promotaks en het uittrekken van een enveloppe van
1.000.000,00 euro voor het nemen van maatregelen ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers n.a.v.
de coronacrisis.
JEUGD
47. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst.
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers voor medewerking aan activiteiten die door de
jeugddienst georganiseerd worden tijdens de jaar- en vakantiewerking.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
48. Activiteiten paasvakantie jeugddienst, sportdienst en kinderopvang.
In het kader van de maatregelen n.a.v. de coronacrisis gaat het college akkoord met de opschorting van
alle activiteiten die door de jeugddienst en de sportdienst werden gepland tijdens de paasvakantie. Er
wordt enkel voorzien in vakantieopvang voor kinderen van ouders die in de cruciale sectoren
tewerkgesteld zijn.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 6 april 2020.

