STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 22 JUNI 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Verslag van de vergadering van de politieraad op 9 juni 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de politieraad van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 9 juni 2020.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Mooiste dialectwoord van Oudenaarde. Vraag communicatieve ondersteuning.

Het college stemt ermee in via publicatie op de website van de stad de wedstrijd 'Mooiste dialectwoord
van Oudenaarde' te ondersteunen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende omgevingsvergunning voor
een IIOA van klasse 2 - opslagdepot van een winterdienst gelegen Ind. De Bruwaan 45G te
Oudenaarde

Besluit van het college met verlening van een omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2:
opslagdepot van een winterdienst Industriepark De Bruwaan 45G.
4.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 - totaalinterieur gelegen Westerring 27P te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een IIOA van
klasse 3: totaalinterieurzaak Westerring 27P.
5.

Goedkeuring subsidies onderhoud en aanplant KLE's

Goedkeuring van de subsidieaanvragen voor onderhoud en aanplanting van kleine landschapselementen
op diverse locaties.
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
voor het exploiteren van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bronbemaling gelegen Dijkstraat 4547-47A en Koningin Elisabethlaan 2 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding voor het exploiteren van een IIOA van klasse : een
tijdelijke bronbemaling gelegen Dijkstraat 45-47-47A en Koningin Elisabethlaan 2.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Kanunnikenstraat 86. Wijzigen vergunde toestand functiewijziging.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de functiewijziging van het pand Kanunnikenstraat
86.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Bloemenhof 15. Uitbreiden van een bestaande woning.

Voor het uitbreiden van de woning Bloemenhof 15 levert het college een omgevingsvergunning af.

9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Blekerijstraat 37. Bouwen van een carport/open
fietsenstalling met tuinberging.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport/open fietsenstalling met
tuinberging Blekerijstraat 37.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Edelareberg. Aanleggen veedrinkpoel
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanleg van een veedrinkpoel langs de
Edelareberg.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
11. Schenkingen archief 2020
Het college aanvaardt de zes schenkingen van documenten en beelddragers van privé-personen aan het
stadsarchief. De schenkingen worden genoteerd in het aanwinstendossier 2020.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
12. Strategische nota - Begraafplaatsen Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de aanstelling van een landschapsarchitect voor het opmaken van een
totaalconcept voor de stedelijke begraafplaatsen Meulewal en Dijkstraat.
EVENEMENTEN
13. Politiereglement op het verkeer nav vinkenzettingen Leebeekstraat
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van vinkenwedstrijden door De
Lustige Vinkeniers Eine op diverse data in de Leebeekstraat.
14. Kerstmarkt en ijspiste 2020
Het college neemt nota van de evaluatie van de Kerstmarkt en de ijspiste in 2019 en gaat principieel
akkoord met de organisatie van het evenement in 2020 voor zover de dan van kracht zijnde
coronamaatregelen worden nageleefd.
15. Zomerbar Pladutse 3
Het college gaat akkoord met de organisatie van een zomerbar Pladutse 3 voor zover alle voorwaarden
worden nageleefd. Er wordt geen afwijking op de geluidsnormen toegestaan.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
16. Sportveld Smallendam. Vernieuwen van de toplaag - bestek nr. W57702017. Goedkeuring
definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering met betrekking tot het vernieuwen van de toplaag van het
sportveld op de Smallendam.
17. Serpentstraat. Vernieuwen duiker Marollebeek - bestek nr. W00452017. Goedkeuring
definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve oplevering met betrekking tot het vernieuwen in de Serpentstraat van een
duiker op de Marollebeek.
18. Huur Microsoft licenties 2020-2021- 2022.
Goedkeuren raming en lastvoorwaarden.
Goedkeuren van de raming en lastvoorwaarden van het aanbestedingsdossier "huur Microsoft-licenties
2020-2021-2022 ten behoeve van de stads- en OCMW-diensten.
19. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61132020. Goedkeuring
gunning.
Goedkeuring van de gunning aan de nv Stadsbader van het groot onderhoud van buurtwegen tijdens het
dienstjaar 2020.

20. Vervangen straalverbindingen en plaatsen camera's. Goedkeuren gunning aan nv Cevi,
Bisdomplein 3, 9000 Gent t.b.v. 28.057, 24 EUR (excl. 21% btw).
Goedkeuren van de gunning aan de nv Cevi van de werken voor het vervangen van straalverbindingen en
het leveren en plaatsen van camera's op het grondgebied van de stad.
21. Aanleg tijdelijke parking Scheldekop. PV van ingebruikname.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebruikname goed van de
tijdelijke parking aan de Scheldekop.
22. Inname openbaar domein in de Einestraat nr. 19 - dossier IOD1162420.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Einestraat 19 voor het reinigen van
de voorgevel gedurende de periode van 3 tot en met 17/07/2020.
23. Inname openbaar domein in de Fietelstraat nr. 29 - dossier IOD1162524.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een mobiele kraan in de Fietelstraat 29
voor het uitvoeren van dakwerken gedurende de periode van 22/06 tot en met 03/07/2020.
24. Inname openbaar domein in de Wortegemstraat nrs. 50-52 - dossier IOD1163478.
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Wortegemstraat 50-52 voor het
uitvoeren van dakwerken gedurende de periode van 4/07 tot en met 08/08/2020.
25. Sint-Jozefskerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr W00472019.
Goedkeuring verrekening 1.
Goedkeuring van de 1ste verrekening t.b.v. 3.580,55 euro excl. BTW voor de aanpassingen van de
branddetectie en de noodverlichting in de Sint-Jozefskerk.
26. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Berchemweg, Meersbloem
Leupegem, Meersbloem Melden.
Dossiernr. 55 OUDO/336262.
Verlenen van een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de
Berchemweg en Meersbloem.
27. Telenet : uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Driesleutelstraat 23.
Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de
Driesleutelstraat.
28. Fluvius : aanleg van nieuw distributienet in de verkaveling Driesleutelstraat. Dossiernr.
762768.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet in de verkaveling
Driesleutelstraat.
29. Fluvius : aanleg nieuw distributienet in de Neringstraat. Dossiernr. 7624580.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet in de Neringstraat.
30. Fluvius : aanleg nieuwe installatie openbare verlichting in de Sint-Amelbergastraat. Dossiernr.
7648421.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuwe installatie openbare verlichting
in de Sint-Amelbergastraat.
31. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Weldenstraat.
Dossiernr. 55MUNO/464971.
Verlenen van een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de
Weldenstraat.
32. Telenet : uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in De Bruwaan 2. Dossiernr. 25049717.
Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-net Industriepark
De Bruwaan 2.

33. Telenet: uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Heurnestraat.
Dossiernr. 25033092.
Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de
Heurnestraat.
BESTUUR SPORT
34. Duiken in de Donk - Atlantic Diving Club Oudenaarde
Het college geeft duikersclub Atlantic Diving tot eind september 2020 de toelating om één keer per week
met maximum 20 personen duikoefeningen in de Donkvijver te organiseren voor zover alle
veiligheidsvoorwaarden strikt worden nageleefd.
35. Led-verlichting KSVO - Burgemeester Thienpontstadion
De vraag van voetbalclub KSV Oudenaarde om in de neutrale zone tussen de atletiekpiste en het
voetbalterrein in het Burgemeester Thienpontstation led-boarding aan te brengen wordt positief
beantwoord. De club voorziet zelf in de plaatsing van de panelen.
36. Zwemmen in Donkvijver
Het college gaat niet in op de vraag van een privé-persoon om n.a.v. de organisatie van een halve triatlon
zwemmen in de Donkvijver toe te laten.
37. Organisatie jeugdkaratekamp op het H-terrein van 1/08/2020 tot 8/08/2020
Het college gaat akkoord met de organisatie door de stedelijke jeugddienst van een jeugdkaratekamp op
het H-terrein van het stedelijk sportcentrum van 1 t.e.m. 8 augustus met gebruik van de accommodatie
van de sportdienst.
38. Beachterrein rugby rhino's
Het college gaat ermee akkoord dat op het polyvalent veldje van de rugbysite een laag zand wordt
gegoten voor de beoefening van strandrugby.
39. Triatlon van Vlaanderen
Het college geeft toelating voor de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen op 5 juli 2020 voor zover
de organisatoren zelf instaan voor de volledige organisatie, inclusief het aanbrengen en weghalen van
signalisatie op de openbare weg aan de hand van een op te maken politiereglement.
40. Zomerstage KWIK Eine
Het college gaat akkoord met de organisatie van een zomerstage van 6 tot en met 9 juli door voetbalclub
KWIK Eine op voorwaarde dat de geldende coronamaatregelen stipt opgevolgd worden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
41. Aanvraag plaatsen richtingsaanwijzers Hof van Eine
Goedkeuring van de vraag om toelating voor het plaatsen van richtingaanwijzers naar het gastenverblijf
Hof van Eine voor zover aan de geldende plaatsingsvoorwaarden wordt voldaan.
42. Omloop - doorlopende straat
Het college gaat akkoord met de inrichting van een deel van Omloop als doodlopende straat zoals in het
verleden het geval was. De exacte locatie van de opstelling van obstakels om het verkeer te weren wordt
nog voor goedkeuring aan het college voorgelegd.
43. Vervoerregio - Ontwerpsynthesenota openbaar vervoerplan
Het college neemt kennis van de synthesenota van het openbaarvervoerplan voor de vervoerregio
Vlaamse Ardennen en gaat akkoord met de door de dienst mobiliteit geformuleerde opmerkingen, die aan
de bestuurlijke vervoerregioraad van eind juni zullen worden voorgelegd.
44. Subsidiedossier veilige schoolomgevingen
Het college neemt kennis van het subsidiedossier voor veilige schoolomgevingen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
45. Belasting op de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aanslagjaar 2019. Proces-verbaal
van vaststelling van overtreding van de belastingverordening op de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven – ambtshalve vaststelling.
Goedkeuring van het proces-verbaal met de ambtshalve vaststelling van de Algemene Gemeentelijke
Heffing Bedrijven aanslagjaar 2019 voor bedrijven die géén aangifte indienden.
46. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikel 559000072 en 559000073 - gunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden aanslagjaar 2019, kohierartikels 559000072 en 559000073 wordt gunstig beoordeeld.
47. 2de kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2019 ten bedrage van 1.085,01 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende belasting op leegstand van
gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden vast ten bedrage van 1.085,01 euro en
verklaart het uitvoerbaar.
48. 4de kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 ten bedrage van
45.998,62 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 4de kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing bedrijven aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 45.998,62 euro en verklaart het uitvoerbaar.
49. 5de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 ten bedrage van
18.430,28 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 5de kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing bedrijven aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 18.430,28 euro en verklaart het uitvoerbaar.
50. 6de kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 ten bedrage van
9.451,20 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 6de kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
heffing bedrijven aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 9.451,20 euro en verklaart het uitvoerbaar.
51. 2de Kohier betreffende de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van
commerciële vestigingen, aj. 2019 ten bedrage van 300,00 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende belasting op de voor het
publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen vast ten bedrage van 300,00 euro en verklaart
het uitvoerbaar.
52. 2de Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil
en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark, aj. 2019 ten bedrage van
394,07 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende de belasting op de
inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het
containerpark Diftar aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 394,07 euro en verklaart het uitvoerbaar.
53. 3de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 3de kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing gezinnen aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 67.679,97 euro en verklaart het uitvoerbaar.
54. 3de Kohier betreffende de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 3de kohier betreffende belasting op de leegstand
van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van
56.236,99 euro en verklaart het uitvoerbaar.

55. Invordering via gerechtsdeurwaarder
Het college gaat akkoord met de lijst van dwangbevelen voor de inning door een gerechtsdeurwaarder van
diverse niet betaalde retrtibuties.
56. Invordering via gerechtsdeurwaarder naschoolse kinderopvang
Het college gaat akkoord met de lijst van niet betaalde facturen voor de naschoolse kinderopvang voor
inning door een gerechtsdeurwaarder.
57. Oninbare posten Diftar
Het college gaat akkoord met de lijst van oninbare vorderingen in het kader van Diftar omwille van de
insolvabiliteit van de schuldenaars.
58. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
387.275,00 euro en 77.891,22 euro.
59. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
1.050.743,49 euro, 95.493,31 euro, 38,46 euro, 37.482,25 euro, 6.750,00 euro, 9.319,05 euro, 199.661,12
euro, 13.770,92 euro, 830.885,50 euro, -18,00 euro, 9.000,00 euro, 42.051,65 euro, 9,31 euro, 31.547,12
euro, 2,55 euro, 1.403,70 euro, 387.275,00 euro, 1.750,00 euro, 19.515,00 euro en 5.480,27 euro.
60. Politiezone Vlaamse Ardennen - Jaarrekening 2019.
Het college keurt de jaarrekening 2019 van de politiezone Vlaamse Ardennen goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
61. Drukken en leveren van drukwerk op afroep - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van het aanbestedingsdossier 'Drukken en leveren
van drukwerk op afroep' voor de stads- en OCMW-diensten.
BESTUUR PERSONEEL
62. Voorstellen jobstudenten zomervakantie
Goedkeuring van de lijst met jobstudenten die tijdens de zomervakantie tewerkgesteld worden bij de
dienst vakantieopvang.
63. Goedkeuren kandidaten selectie projectmedewerker klimaat
Goedkeuring van de namenlijst van de kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan de
selectieproef voor de functie van projectmedewerker klimaat.
64. Goedkeuren kandidaten omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
Goedkeuring van de namenlijst van de kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan de
selectieproef voor de functie van omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening.
65. Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een technisch personeelslid. Aangezien het
ongeval geen aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid en de betrokken werknemer er geen
aanspraak op maakte, wordt geen rente toegekend.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
66. Leraarsuren ten laste van de stad 2020-2021.
Akkoord met de vastgestelde leraarsuren ten laste van de stad tijdens het schooljaar 2020-2021 aan de
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

67. Aanstelling van doorlopende duur
Het college gaat akkoord met het voorgestelde afsprakenkader voor de beoordeling van tijdelijke
leerkrachten die in aanmerking komen voor een aanstelling van doorlopende duur aan de
muziekacademie.
KMO - HANDEL
68. Vastleggen van de uitgave voor de verdeling van de tijdelijke cadeaubon die het stadsbestuur
schenkt als ondersteuning ingevolge de crisis Covid-19.
Vastleggen van de uitgave voor de verdeling van de tijdelijke cadeaubons die het stadsbestuur aan de
Oudenaardse inwoners schenkt als ondersteuning ingevolge de crisis Covid-19.
69. Toelating voor achtergrondmuziek op verbruiksterras op het openbaar domein.
Toelating voor het spelen van achtergrondmuziek en het plaatsen van gasverwarming op het
verbruiksterras op het openbaar domein t.h.v. Markt 49.
70. Vraag gebruik parking als horeca pop-up. Bar-Rest'eau-Events De Jachthaven.
Het college gaat in op de vraag voor het tijdelijk gebruik van het achterste deel van de parking hoek
Bergstraat-Trekweg als horeca pop-up door Bar-Rest'eau-Events De Jachthaven tot 31 september 2020.
Er wordt geen afwijking op de geluidsnormen toegestaan.
71. Zomerterras op de Markt door lokale horeca-uitbaters.
Akkoord met het inrichten van een zomerterras op het zuidelijke deel van het marktplein tot ter hoogte
van de Einestraat. Alle horeca op de Markt en aanpalende straten krijgt de mogelijkheid tot
kandidaatstelling. Er dient voorzien in een aanbod van blond en bruin Oudenaards bier. Kandidaten geven
hun concept van terrasopstelling mee.
72. Proefbrouwerij zomer van 26 juni tot 4 oktober 2020.
Het college gaat akkoord met de organisatie van een Proefbrouwerij op de binnenkoer van de brouwerij
Cnudde aan de Fabrieksstraat tijdens de zomerweekends van 26 juni tot 4 oktober 2020.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
73. Samenwerkingsovereenkomst met LOGO Gezond +
Goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar met de vzw
LOGO Gezond+ van het Netwerk Gezondheidspromotie..
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 6 juli 2020.

