STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN DINSDAG 2 JUNI 2020 OM 8.00 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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
1.

Omgevingsvergunning voor het veranderen van een IIOA van klasse 2 - tankstation gelegen
Ronseweg 13

Afleveren van een omgevingsvergunning voor de verandering van een tankstation gelegen Ronseweg 13:
XL Servicestations bvba.
2.

Advies van het college van burgemeester en schepenen over een omgevingsvergunning voor een
IIOA van klasse 1 met SH - hernieuwen, veranderen en uitbreiden van een brandstoffenhandel
met truckwash - deels ongunstig / deels gunstig

Deels gunstig en deels ongunstig advies van het college over een omgevingsvergunningsaanvraag voor
een IIOA van klasse 1 met SH voor de brandstoffenhandel met truckwash gelegen Industriepark De
Bruwaan 14-14b.
3.

Opmaak pv asbestbrand Heurnestraat 316

Het college neemt kennis van de melding van de opmaak van een proces-verbaal van vaststelling door de
plaatselijke toezichthouder naar aanleiding van een brand waarbij onopzettelijk asbesthoudende stoffen
zijn vrijgekomen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Verlenen Omgevingsvergunning. Schatakker 31. Tijdelijke functiewijziging van woning naar
opslagruimte.

Voor de tijdelijke functiewijziging van de woning Schatakker 31 naar opslagruimte wordt door het
college een omgevingsvergunning verleend.
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat. Slopen bergplaats en bouwen van 2
woningen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van een bergplaats in de
Nederenamestraat en het bouwen van twee woningen.
6.

Aktename melding. Rennemonde 2. Plaatsen woonveranda.

Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een woonveranda aan de woning
Rennemonde 2.
7.

Verlenen omgevingsvergunning. Broekstraat 23. Slopen woning en rooien van boom.

Voor het slopen van de woning Broekstraat 23 en het rooien van een boom op hetzelfde adres wordt door
het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Wolvenstraat 20. Oprichten carport.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport Wolvenstraat 20.

9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Meldenstraat 49. Inrichten van een vakantiewoning

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het inrichten van de woning Meldenstraat 49 tot
vakantiewoning.
10. Positief stedenbouwkundig attest. Kortrijkstraat 342. Bouwen verblijfspark.
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een verblijfspark
Kortrijkstraat 342.
11. Positief Stedenbouwkundig Attest. Bergstraat 95-97. verbouwen boerderij.
Het college levert een positief stedenbouwkundig attest af voor het verbouwen van de boerderij
Bergstraat 95-97.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
12. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat nr. 164 - dossier IOD1153395
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nestor De Tièrestraat 164, voor het
uitvoeren van dakwerken gedurende de periode van 11/06 tot en met 10/07/2020.
13. Inname openbaar domein in de Dijkstraat nr. 28 - dossier IOD 1154204
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Dijkstraat 28 voor de uitvoering van
renovatiewerken gedurende de periode van 05/06 tot en met 16/08/2020.
14. Inname openbaar domein in de Devosstraat nr. 13A - dossier IOD1153917
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling, een mobiele kraan en een container in de
Devosstraat 13a voor de uitvoering van dakwerken gedurende de periode van 3 tot en met 19/06/2020.
15. Inname openbaar domein in Diependale nr. 63 - dossier IOD1153919
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een mobiele kraan in Diependale 63
voor de uitvoering van dakwerken gedurende de periode van 14 juni tot en met 3 juli 2020.
16. Inname openbaar domein in de Stationsstraat nr. 26 - dossier IOD1152886
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een werfwagen in de Stationsstraat 26
voor de uitvoering van verbouwingswerken gedurende de periode van 10/06 tot en met 10/07/2020.
17. Zwartzusterklooster zwambehandeling huisje in de tuin - bestek nr W00062020. Goedkeuring
gunning aan Genisol NV - Domus tech t.b.v. 23.011,66 EUR incl. 21% btw
Goedkeuring van de gunning voor de zwambehandeling van het huisje in de tuin van het
Zwartzusterklooster aan Genisol nv.
18. Tissenhovemolen - aanstellen studiebureau - bestek nr. D00032020. Goedkeuring gunning aan
Adviesbureau Groen.
Goedkeuring van de aanstelling van het studiebureau Adviesbureau Groen in het kader van de restauratie
van de Tissenhovemolen in Mater.
19. O.-L.-V. Pamelekerk. Bouwen van een multifunctioneel podium. Gunstig advies beslissing
kerkfabriek O.L.V. Geboorte van 14 mei 2020 houdende gunning.
Gunstig advies van het college voor de beslissing van de kerkfabriek O.- L.-Vrouw Geboorte (Pamele)
met de gunning voor het bouwen van een multifunctioneel podium in de O.-L.-Vrouw van Pamelekerk
aan de bvba Roos.

20. Aanbesteding externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Goedkeuring
verlengen dienstverleningsovereenkomst tot 31/08/2020
Goedkeuring van de verlenging tot 31 augustus 2020 van de dienstverleningsovereenkomst met met de nv
Securex als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor de stad en het OCMW.
21. Sint-Jozefskerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting – goedkeuren verrekening
Goedkeuren van de verrekening ten bedrage van 9.503,67 euro, inclusief 21% BTW voor het aanbrengen
van de nodige aanpassingen aan de branddetectie en de noodverlichting in de Sint-Jozefskerk.
BESTUUR SPORT
22. Sportkot versus corona
Het dossier werd uitgesteld.
23. Beschikbaarheidsvergoeding de.zwem.com.
Het college neemt nota.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
24. Lidmaatschap Octopusplan
Het college gaat ermee akkoord dat het stadsbestuur gedurende het schooljaar 2020-2021 het lidgeld
betaalt van alle kleuter- en lagere scholen in Oudenaarde die zich aansluiten bij het Octopusplan van de
Voetgangersbeweging vzw.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
25. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
255,00 euro en 57.585,97 euro.
26. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
125.000,00 euro, 4.250,00 euro, 4.674,71 euro, 56,78 euro, 3.332,00 euro, 5.750,00 euro, 17,50 euro,
13.013,28 euro, -2.954,00 euro, 4.250,00 euro, 6.653,45 euro en 23.689,57 euro.
KMO - HANDEL
27. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor de gevelrenovatie van het
handelspand gelegen te Oudenaarde, Tussenbruggen 6
In het kader van de premiestelsels voor het kernwinkelgebied wordt een subsidie toegekend voor de
gevelrenovatie van het handelspand Tussenbruggen 6.
28. Toelatingen voor achtergrondmuziek en gasverwarming op de verbruiksterrassen op het
openbaar domein
Het college geeft de toelating aan diverse horecazaken in het stadscentrum om gebruik te maken van
achtergrondmuziek en gasverwarming op hun verbruiksterrassen op het openbaar domein.
29. Ondersteuning horeca bij heropstart: vergroten van de oppervlakte van verbruiksterrassen.
Het college gaat principieel akkoord met het vergroten van de oppervlakte van de verbruiksterrassen van
horecazaken die de deuren heropenen na de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat moet de zaken
de mogelijkheid bieden de regels in verband met social distancing na te leven.

JEUGD
30. Verlenging aanvraag speelstraten
Aanvragen voor speelstraten moeten normaal ingediend worden voor 15 mei. Omwille van de
coronacrisis en de nu pas versoepelde maatregelen voor kinderen en jongeren wordt aanvragen voor een
speelstraat opnieuw mogelijk gemaakt en wordt de deadline voor dit werkjaar verschoven naar 17 juni.
31. Organisatie activiteiten jeugddienst zomervakantie
Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugddienst tal van activiteiten voor kinderen. Door de
opgelegde maatregelen rond Covid-19 werden een aantal activiteiten aangepast of geannuleerd. Het
college gaat akkoord met het aangepaste zomerprogramma.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
32. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang
Het college gaat akkoord met de lijst van vrijwilligers die tijdens de maanden mei en juni instaan voor de
voor- en naschoolse opvang van kinderen van werkende ouders. Met de betrokken vrijwilligers wordt een
dienstenovereenkomst afgesloten.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 8 juni 2020.

