STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 8 JUNI 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Afwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Stefaan Vercamer, schepen voor agendapunt 11.

SECRETARIAAT
1.

Agenda vergadering politieraad op 9 juni 2020.

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de politieraad van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 9 juni 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Deelname aan het pilootproject 'Nationaal Park Onze Natuur', een initiatief van Inverde ism
productiehuis Hotel Hungaria

Het college beslist niet deel te nemen aan het pilootproject 'Nationaal Park Onze Natuur', een initiatief
van Inverde i.s.m. productiehuis Hotel Hungaria. Binnen dit project worden tuinrangers opgeleid die
inwoners helpen met het biodiverser en klimaatrobuust maken van hun tuin.
3.

Melding opmaak pv Abdijsteeg 26

Het college neemt kennis van de opmaak door de lokale toezichthouder van een proces-verbaal ten laste
van een bedrijf voor de afbraak van een asbestleien dak.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Verlenen Omgevingsvergunning. Schorisseweg 8. Plaatsen veranda.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een veranda Schorisseweg 8.
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Kappen bomen. Smarre 11.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het kappen van vier bomen Smarre 11.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Heurnestraat 171. Verbouwen van een bijgebouw naar
vergader- en bureauruimte.

Voor de verbouwing van een bijgebouw aan de Heurnestraat 171 tot vergader- en bureauruimte wordt
door het college een omgevingsvergunning verleend.
7.

Weigeren Omgevingsvergunning. Einestraat 15. Verbouwen herenhuis tot meergezinswoning
met 5 woongelegenheden.

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het verbouwen van het herenhuis Einestraat 15 tot een
meergezinswoning met 5 woongelegenheden wordt door het college geweigerd.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Volkegemberg 66. Verbouwen van een garage.

Voor het verbouwen van een garage Volkegemberg 66 levert het college een omgevingsvergunning af.
9.

Standpunt planopties en inrichtingsprincipes linkeroever.

Het dossier werd uitgesteld.
10. PRUP Oudenaarde bedrijvigheid
Het college beslist het advies van de stedelijke milieudienst met tegenargumentatie op het standpunt van
de Stichting Omer Wattez en een aanpassing van het compensatievoorstel in het kader van het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oudenaarde Bedrijvigheid door te sturen naar het provinciebestuur.

11. Standpunt 4de bouwlaag sociale huisvesting in de Saffrou-site.
Het college gaat ermee akkoord dat de omgevingsvergunningsaanvraag van de sociale
huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van sociale huisvesting in de Saffrou-site wordt beoordeeld
op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationskwartier, dat 4 bouwlagen mogelijk maakt .
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
12. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Geboorte (Pamele) op 14 mei 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
13. Uitbating passantenhaven. Goedkeuring aangepaste dienstenovereenkomst met de Vlaamse
Pleziervaart Federatie vzw.
Goedkeuring van de aangepaste dienstenovereenkomst met de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw voor
de uitbating van de passantenhaven aan de Trekweg.
14. Bouwen loods petanque - goedkeuring betalen subsidie t.b.v. 13.770,92 EUR
Goedkeuring van de uitbetaling van een subsidie ten bedrage van 13.770,92 euro aan vzw De Krijgers
die instaat voor de uitbating van de nieuw gebouwde petanque-infrastructuur in het stedelijk
sportcentrum.
15. Erfpacht Sint-Jozefskerk
Het college gaat akkoord met opmaak van een erfpachtovereenkomst voor de Sint-Jozefskerk. Bij die
gelegenheid wordt de eigendom van enkele deelpercelen geregulariseerd.
16. Parking achterzijde kerk Nederename - plaatsen tent
Het college gaat ermee akkoord dat op de parking aan de achterzijde van de Sint-Vedastuskerk in
Nederename een tent wordt geplaatst door het Psychosociaal Revalidatiecentrum Mirabello om bij de
organisatie van haar groepssessies de afstand- en veiligheidsregels van de coronamaatregelen te kunnen
toepassen.
BESTUUR SPORT
17. Infrastructuursubsidie Atlantic Diving Club vzw - kleine investering
Goedkeuring van een infrastructuurtoelage van 7.506,75 euro aan Duikclub Atlantic Diving Club vzw
voor de aankoop van een compressor en een ventilator voor de koeling van het compressorlokaal.
18. Levering niet drinkbaar water voetbalterrein Nederename
In het kader van de aanvraag van voetbalclub VV Volkegem om niet drinkbaar water te leveren voor de
besproeiing van het terrein in Nederename gaat het college akkoord met het vullen van de
regenwaterputten door de stedelijke technische dienst.
19. Beschikbaarheidsvergoeding zwem.com
Het college neemt nota.
20. Verbod op glas aan de Donk (GR - burgemeesterbesluit).
Het college gaat akkoord met de opmaak van een besluit van de burgemeester met een verbod op het
meebrengen van glazen recipiënten door bezoekers aan het recreatiedomein Donk. Het besluit wordt
nadien voor bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.
21. Padel Donk: standpunt CBS nieuw voorstel
Het dossier wordt uitgesteld tot september.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
22. Opstalle - maatregelen verkeersveiligheid
Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
23. BBC onverhaalbare post
Akkoord met de boeking van een factuur voor parkeerretributies als onverhaalbaar aangezien de eigenaars
van de wagens niet achterhaald konden worden.
24. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2019 - kohierartikel
251920863302 - ongunstig
Het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op
afroep en op het gebruik van het containerpark Diftar aanslagjaar 2019, kohierartikel 251920863302,
wordt door et college ongunstig beoordeeld.
25. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikel 559000125 - niet ontvankelijk
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden aanslagjaar 2019, kohierartikel 559000125, wordt als niet ontvankelijk beoordeeld
aangezien het niet binnen de wettelijk termijn werd ingediend.
26. Heropstart gedwongen invordering
Bij het begin van de coronacrisis besliste de stad het versturen van aanslagbiljetten, herinneringen, laatste
waarschuwingen en invorderingen via dwangbevel tijdelijk on hold te zetten. Het college gaat akkoord
met de heropstart van de gedwongen invorderingen.
27. Bezwaar leegstand - belast goed Molenstraat 130
Het college adviseert een bezwaar tegen de leegstandsheffing gunstig onder voorwaarde dat het betrokken
pand nog dit jaar gerenoveerd of gesloopt wordt.
28. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
46.092,77 euro.
29. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
41.790,29 euro, 12.916,82 euro, 3.500,00 euro, 78,56 euro, 105,84 euro, 193,12 euro, 10.131,76 euro,
568,57 euro, 4.000,00 euro, 45.602,92 euro, -45,36 euro, 10.434,89 euro, 3.000,00 euro, 8,99 euro,
33.947,71 euro, 23.797,28 euro en 153.752,17 euro.
30. Jaarrekening 2019 - Stad.
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2019 van de stad. Het dossier wordt eind juni aan de
gemeenteraad voorgelegd.
31. Meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025.
Het college neemt kennis van de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025. Het dossier wordt eind juni
aan de gemeenteraad voorgelegd.
32. Goedkeuren lijst vorderingen
Het college neemt kennis van de verzamellijst van de vorderingen.

33. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 02/06/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de
centrale kas op datum van 2 juni 2020 met een saldo van 6.310,70 euro. Het te verantwoorden verschil
bedraagt 0,00 euro.
34. Interne controle van de centrale kas d.d. 02/06/2020
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas van de stad op 2 juni 2020.
BESTUUR PERSONEEL
35. Pensioenaanvraag.
Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker en keurt het
ontslag met ingang van 1 mei 2021 goed.
36. Pensioenaanvraag.
Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker en keurt het
ontslag goed met ingang van 1 februari 2021.
37. Goedkeuren kandidaten selectie directeur SAMWD.
Het college keurt de kandidatenlijst goed van de personen die in aanmerking komen voor deelname aan
de selectieproeven voor de functie van directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans.
38. Goedkeuren kandidaten diensthoofd communicatie.
Het college keurt de kandidatenlijst goed van de personen die in aanmerking komen voor deelname aan
de selectieproeven voor de functie van diensthoofd Communicatie.
39. Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een technisch personeelslid. Aangezien het
ongeval geen aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.
40. Omzendbrief sectoraal akkoord 2020 lokale en provinciale besturen.
Het college neemt kennis van de omzendbrief van de Vlaamse Regering met uitleg bij het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen.
41. Sportdag 2020
Het college neemt kennis van het voorstel van de werkgroep WIM² om de jaarlijkse uitstap van het stadsen OCMW-personeel dit jaar te vervangen door een sportdag op Oudenaardse bodem op 11 september.
KMO - HANDEL
42. Toekennen van de eerste schijf subsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad.
Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie 2020 aan de VZW
Oudenaarde Winkelstad goed.
43. Uitbreiden vergunde terrassen op de Markt.
44. Vraag uitoefenen ambulante activiteit op privé domein: Fontaine Rudy
Het college antwoordt positief op de vraag om toelating voor het uitoefenen van een ambulante
handelsactiviteit op privé-domein in de Martijn Van Torhoutstraat.
45. Uitbreiden overige vergunde terrassen op Oudenaards grondgebied.
Het college gaat akkoord met de uitbreiding tot 30 september 2020 van diverse verbruiksterrassen die niet
op de Markt gelegen zijn naar analogie met de toelating voor de horecazaken op en rond de Markt.

JEUGD
46. Kampvervoer 2020
Akkoord met de jaarlijkse organisatie door de stedelijke jeugddienst i.s.m. de technische stadsdiensten
van het kampvervoer ter ondersteuning van de Oudenaardse jeugdverenigingen.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
47. Buitenschoolse opvang: bedanking vrijwilligers en wijkwerkers
De jaarlijkse bedankingsactiviteit voor de vrijwilligers en wijkwerkers die instaan voor de buitenschoolse
kinderopvang kan dit jaar door de cornamaatregelen niet georganiseerd worden. Aan alle medewerkers
wordt in de plaats daarvan met het akkoord van het college een Oudenaardebon geschonken.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 22 juni 2020.

