STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 4 MEI 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Carine Portois,
Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Stefaan Vercamer: schepen

SECRETARIAAT
1.

Oproep Vredesstad Ieper onderschrijven oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren.

Het college neemt kennis van de oproep van de burgemeester van Vredesstad Ieper tot onderschrijving
van de oproep van secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties tot een wereldwijd
staakt-het-vuren omwille van de Covid 19-crisis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
2.

Verlenen omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 76. Verbouwen woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning Korenbloemlaan 76.
3.

Verlenen omgevingsvergunning. Diependale. Plaatsen van een hoogspanningscabine.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen en exploiteren van een
hoogspanningscabine in Diependale.
4.

Verlenen Omgevingsvergunning. Parkstraat 4. Rooien van bomen

Voor het rooien van bomen Parkstraat 4 wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.
5.

Verlenen omgevingsvergunning. Steenbakkersstraat 18. Bijbouwen badkamer en tuinberging.

Voor het uitbreiden van de woning Steenbakkersstraat 18 met een badkamer en een tuinberging wordt
door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
6.

Aktename melding. Berchemweg 308. Bouwen van een veranda.

Het college neemt akte van de melding van de bouw van een veranda aan de woning Berchemweg 308.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Martijn Van Torhoutstraat 38. Bouwen van een
tuinberging.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging in de Martijn Van
Torhoutstraat 38.
8.

Geen aktename melding. Kortrijkstraat 171. Plaatsen isolatie en crepi.

Het college neemt geen akte van de melding van het aanbrengen van isolatie en crepi op de woning
Kortrijkstraat 171.
9.

Geen aktename melding. Rennemonde 2. Plaatsen veranda.

Het college neemt geen akte van de melding van het plaatsen van een veranda Rennemonde 2 omdat niet
aan de verkavelingsvoorschriften wordt voldaan.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Pelikaanstraat 53. Plaatsen van een carport
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een carport Pelikaanstraat 53.

11. Advies omgevingsvergunning. Wegenis- en rioleringswerken Mullem.
Het college adviseert de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van weg- en
rioleringswerken in Mullem gunstig. Het gaat over Vaddenhoek, Herlegem (deel), Rooigem, Westerring
(deel) en Mullemstraat (deel).
12. Beroep. Bijkomend advies. Bergstraat 63. Verbouwen meergezinswoning.
Het college handhaaft zijn advies van 10 februari 2020 in het kader van de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning Bergstraat 63.
13. Besluit beroep Deputatie. Axelwalle. Verkavelingsaanvraag voor 10 woningen. Vergunning.
Het college neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie oost-Vlaanderen
met niet-inwilliging van het beroep door derden tegen de aflevering van een verkavelingsvergunning voor
gronden in Axelwalle.
BESTUUR CULTUUR
14. Programma Vlaanderen Feest! 2020 – aanpassingen omwille van Corona.
Als gevolg van de coronamaatregelen beslist het college het feestprogramma voor Vlaanderen Feest!
2020 af te gelasten. De geplande beiaardconcerten kunnen wél plaatsvinden.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
15. Concessies : bijzettingen en hernieuwingen
Goedkeuring van de aanvragen voor het bekomen van een grafconcessie of de hernieuwing ervan met of
zonder bijzetting.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
16. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2019. Aanvullende werken bestek nr. W59432019. Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning aan het bedrijf nv Van Robays van aanvullende werken in het kader van het
dossier 'buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen dienstjaar 2019'.
17. Vernieuwen doorsteek onder Weldenstraat thv Houtstraat -bestek nr. W60352019.
Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning van de werken voor het vernieuwen van de doorsteek onder de Weldenstraat
ter hoogte van de Houtstraat aan de nv Jozef Vande Buverie. De kostprijs van de werken wordt gedeeld
tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer.
18. Inname openbaar domein in de Beverestraat t.h.v. nrs. 14 en 16 - dossier IOD1145735.
Verlenen van een machtiging voor het in gebruik nemen van het openbaar domein van 19 tot 29 mei 2020
voor de afbraak van de woningen Beverestraat 14 en 16.
19. ICT: verlengen dossiers "abonnementen en gesprekskosten vaste telefoniediensten", "huur,
implementatie en onderhoude IP-telefoniecentrale", "datacommunicatie, explore- en
huurlijnen" t.e.m. 30 juni 2021. Goedkeuren raming t.b.v. 86.776,86 (excl.btw).
Goedkeuren van de raming voor het verlengen van de dossiers "abonnementen en gesprekskosten vaste
telefoniediensten", "huur, implementatie en onderhoud van de IP-telefoniecentrale", en
"datacommunicatie, explore- en huurlijnen" t.e.m. 30 juni 2021.

20. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Deelopdracht Nestor de
Tierestraat - bijkomend deel Gentstraat.
Het college gaat ermee akkoord dat in het kader van het dossier 'Buitengewoon onderhoud aan
asfaltverhardingen,dienstjaar 2019'. in de deelopdracht Nestor de Tièrestraat het deeltje Gentstraat tussen
de Meulewalstraat en de Pontstraat wordt meegenomen.
BESTUUR SPORT
21. Babyballers in Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de organisatie van 'Babyballers', een sport- en spelconcept, gericht op
peuters en kleuters (van 1,5 tot 5 jaar), dat samen met de (groot)ouders kan worden beoefend.
22. Heropstart sportsector fase 1
Het college neemt nota van de vertaling naar Oudenaarde van de federale beslissingen op de
sportbeoefening in fase 1 van de versoepeling van de coronamaatregelen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
23. Klokkeveld woonerf: aanvullend politiereglement
Het college gaat ermee akkoord dat na afloop van de werken voor de herinrichting van Klokkeveld als
woonerf eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd vanaf het huisnr. 1 tot nr. 29. Een aanvullend
politiereglement in die zin wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
24. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
65.281,23 euro.
25. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
36.784,00 euro, 26.500,00 euro, 2.395,09 euro, 41.000,00 euro, -2.680,15 euro, 22.500,00 euro, 12.228,25
euro, 39.264,00 euro en 50.125,56 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
26. Leveren en plaatsen van speeltoestellen, inclusief verplaatsen / optimalisatie - goedkeuring
gunning
Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen, inclusief verplaatsen en
optimaliseren op diverse locaties in de stad.
27. Leveren en plaatsen van speeltoestellen aan de Donk - goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen in het recreatiedomein
Donk.
BESTUUR PERSONEEL
28. Verlenging aanstelling consulent archief, onbepaalde duur.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling voor onbepaalde duur van een voltijds consulent voor
het stadsarchief met ingang van 18 mei 2020.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 18 mei 2020.

