STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 6 JULI 2020 OM 16.15 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
1.

Beroep leegstand Gentstraat 200

Het beroep tegen de opname van het pand Gentstraat 200 in het leegstandsregister werd door het college
ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Het pand wordt niet uit het leegstandsregister geschrapt.
2.

Weigeren omgevingsvergunning. Westerring 45. bouwen inpandige lift, uitpandige trap- en
lifttoren, herverdelen commerciële panden, creëren van gevelramen zijde parking

Het dossier werd uitgesteld.
3.

Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat 116. Bouwen van een overkapping.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een overkapping aan de woning
Nederenamestraat 116.
4.

Aktename melding. Stijn Streuvelsstraat 4. Verbouwen woning.

Het college neem akte van de melding van de uitvoering van verbouwingswerken aan de woning Stijn
Streuvelsstraat 4.
5.

Geen aktename melding. Koestraat 17. Bouwen tuinhuis.

Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een tuinhuis Koestraat 17.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Gentstraat 270. Samenvoegen van twee woningen tot één
woning.

Voor het samenvoegen van twee woningen aan de Gentstraat 270 tot één woning wordt door het college
een omgevingsvergunning verleend.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Keirestraat 51. Herbouwen van een garage/berging en
uitbreiden aanbouw.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het herbouwen van een garage/berging en het
uitbreiden van de aanbouw Keirestraat 51.
8.

Weigeren Omgevingsvergunning. Nestor De Tièrestraat 160. woning opdelen in twee
entiteiten.

Voor het opdelen van de woning Nestor De Tièrestraat 160 tot twee woonentiteiten wordt door het
college géén omgevingsvergunning afgeleverd.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Ruiminge 3. Bouwen van een vrijstaande woning.

Er wordt door het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande
woning Ruiminge 3.
10. Beroep. Bijkomend advies. Zwijndries. Bouwen van een woonerf na sloop bestaande
bebouwing.
Het college handhaaft het advies dat op 6 april 2020 tijdens de collegezitting werd uitgebracht n.a.v. de
aanvraag om een omgevingsvergunning Zwijndries 68-70 voor het bouwen van een woonerf na slopen
van de bestaande bebouwing.

11. Verslag 2PO dd 11/6/20
Het college neemt kennis van het verslag van het tweepartijenoverleg op 11 juni 2020.
BESTUUR CULTUUR
12. Gastbeiaardiers ter vervanging van stadsbeiaardier Lode Schynkel tijdens de vakantieperiode.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde gastbeiaardiers ter vervanging van de stadsbeiaardier
tijdens de zomervakantie wegens verlof tijdens de periode 16 juli-2 augustus 2020.
13. Aanvraag feestcheque Speelstraat Grimbergen.
Akkoord met de toekenning van een feestcheque van 125,- euro voor de organisatie van Speelstraat
Grimbergen op 4 en 5 juli 2020 voor de plaatselijke kinderen.
EVENEMENTEN
14. Politiereglement op het verkeer nav Sint-Amelberga
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Sint-Amelberga-viering
met ruiterommegang op 10 juli 2020 in Mater.
15. Evenement op openbaar domein: Sinema
Het college gaat akkoord met de organisatie van een drive-in "Sinema' op de parking van het
recreatiedomein Donk op 30 juli en 27 augustus 2020 op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen in het
kader van de coronacrisis strikt worden nageleefd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
16. Renovatie Collector De Bruwaan en Serpentsstraat - Investerings- en optimalisatieprogramma
2018 - project nr. 23219. Aanvraag ingediend door de NV Aquafin om een ministerieel besluit
tot verklaring van openbaar nut. Getuigschrift van bekendmaking.
Het college bevestigt dat het bericht van onderzoek de commodo et incommodo over de aanvraag van
Aquafin om een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor het dossier ‘Renovatie collector
Bruwaan en Serpentstraat. Investerings- en optimalisatieprogramma 2018 – project nr. 23219’ te
bekomen werd afgekondigd op 2 juni 2020 en tot 3 juli 2020 aangeplakt is gebleven. Gedurende die
periode lagen alle stukken met betrekking tot het dossier ter inzage in het administratief centrum
Maagdendale.
17. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht - bestek nr. W23512016.
Goedkeuren van de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuring van de 2de verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen in het kader van de
dossier 'groot onderhoud van buurtwegen'.
18. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2019 - bestek nr. W59692019. Goedkeuren van de 2e
verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Goedkeuring van de 2de verrekening van werken tegen overeengekomen prijzen met betrekking tot het
dossier 'aanleg en herstel van voetpaden dienstjaar 2019'.
19. Weg- en rioleringswerken Klokkeveld - bestek nr. W58672020. Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning van de overheidsopdracht weg- en rioleringswerken in Klokkeveld in Mater
aan de nv Ondernemingen N. Vindevogel.
20. Fluvius: Aanpassing nutsleidingen t.h.v. Meersbloem-Leupegem. Dossiernr. 279796.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het aanpassen van de nutsleidingen in MeersbloemLeupegem.
21. Bouwen loods petanque. Goedkeuring eindafrekening t.b.v. 352.849,15 EUR excl. btw en
betalen subsidie t.b.v. 8.035,00 EUR excl. btw
Goedkeuring van de eindafrekening en het betalen van de
subsidie met betrekking tot de bouw van de petanqueloods ten behoeve van de vzw De Krijgers.

22. Inname openbaar domein in de Nederstraat nr. 18 - dossier IOD1167136
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nederstraat 18 voor het uitvoeren
van verbouwingswerken aan een winkelpand tijdens de periode van 03/08 tot en met 31/10/2020.
23. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat nr. 96 - dossier IOD1168684
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nestor De Tièrestraat 96 voor de
uitvoering van verbouwingswerken tijdens de periode van 17/08 tot en met 20/12/2020.
BESTUUR SPORT
24. Aanvraag erkenning sportclub MVC Synergie Oudenaarde.
Het college gaat akkoord met de erkenning van minivoetbalclub Synergie Oudenaarde als Oudenaardse
sportclub.
25. Toelating aan Ratrace voor éénmalig volledige triatlontraining
Het college geeft de toelating aan triatlonclub Rat Race Team voor een éénmalige triatlontraining op
zondag 9 augustus met het zwemgedeelte van de training in de Donkvijver.
26. Vraag toelating tot zwemmen in de Donkvijver
Het college staat een recreatief triatleet geen zwemmen in de Donkvijver toe op 23 augustus 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
27. Verkeersreglement Rhinos pop-up-bar
Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer op vrijdag en zondag in de periode 19 juni31 juli n.a.v. de organisatie van een pop up-zomerbar door Rhinos Oudenaarde t.h.v. de Trekweg
Rchteroever.
28. Zone 30 in schoolomgevingen
Akkoord met de afbakening van variabele en vaste zones 30 in schoolomgevingen. Conform het
subsidiedossier verkeersveilige schoolomgevingen wordt aan de Wereldbrug en 't Craeneveldt een
variabele zone 30 voorzien.
29. Toegelaten gebruikers op fietssnelwegen op grondgebied Oudenaarde
Het dossier werd uitgesteld.
30. Kerndoelstellingen gemeentelijk mobiliteitsplan
Akkoord met de voorgestelde kerndoelstellingen voor het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan. In het
dossier wordt momenteel aan een oriëntatienota gewerkt met de opmaak van de stand van zaken van het
huidige mobiliteitsbeleid.
31. Week van de Mobiliteit
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor Oudenaarde n.a.v. d Week van de
Mobilieit van 16 t.e.m. 22 september 2020. Het gaat onder meer over deelname aan de Car Free Day op
17 september en de organisatie van een infosessie rond elektrisch autodelen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
32. Opmaak meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025.
Het college gaat akkoord met het plan van aanpak en de timing voor de opmaak van de
meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025. Het dossier wordt eind dit jaar voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
33. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
72.354,50 euro.

34. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
407,20 euro, 134.586,55 euro, 151,51 euro, 8,99 euro, 1.500,00 euro, 23.334,43 euro, 1.603,10 euro,
3.000,00 euro, 14.069,28 euro, 65.084,95 euro, 182,60 euro, -2.376,15 euro, 750,00 euro en 203,70 euro.
INFORMATICA
35. Informatieveiligheidsplan stad & OCMW Oudenaarde (30 juni 2020).
Goedkeuring van het informatieveiligheidsplan voor de stads- en OCMW-diensten. Het plan werd
opgemaakt door de functionaris voor gegevensbescherming.
BESTUUR PERSONEEL
36. Verlenging aanstelling, onbepaalde duur, dienst cultuur.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een deeltijds administratief medewerker met een
overeenkomst van onbepaalde duur in contactueel dienstverband met ingang van 6 juli 2020.
37. Verlenging aanstelling, onbepaalde duur, dienst personeel.
Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een voltijds administratief medewerker met een
overeenkomst van onbepaalde duur in contactueel dienstverband met ingang van 13 juli 2020.
38. Vacantverklaring architect.
Open verklaren bij wijze van aanwerving van de functie van een voltijds architect in contractueel
dienstverband n.a.v. de ontslagname van de huidige architect.
39. Voorstellen activiteiten WIM²
Akkoord met het voorgestelde programma van de activiteiten van WIM² voor het jaar 2021. Het gaat over
activiteiten voor het personeel van de stad en het OCMW, waaronder een daguitstap, een sportnamiddag,
een quizavond, de nieuwjaarsreceptie e.a.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
40. Evaluatie beeldbad/klankstroom 2019-2020 - Inrichten 'Light'versie BB/KS 2020-2021
Het college neemt nota van de evaluatie van het project
Beeldbad/Klankstroom tijdens het schooljaar 2019-2020 en keurt de organisatie van een 'Light'-versie
tijdens het schooljaar 2020-2021 goed.
KMO - HANDEL
41. Overname van een standplaats op de wekelijkse markt
Goedkeuring van de overname van een standplaats met bijhorend abonnement op de wekelijkse
donderdagmarkt in de productsector textiel met ingang van 9 juli 2020.
42. Inkrimpen van het abonnement op de wekelijkse markt van Verbrugghen Renaat
Goedkeuring van de inkrimping van een standplaats met abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt
op het Tacambaroplein over een lengte van 5 meter
43. Goedkeuren van de overeenkomst voor de organisatie, de inrichting en de uitbating van een
zomerterras op de Markt
Goedkeuren van de overeenkomst voor de organisatie, de inrichting en de uitbating van een zomerterras
op de Markt door de feitelijke vereniging Café Locale van 7 juli t.e.m. 31 augustus 2020.
44. Vraag extra terrasruimte Fuzzy Duck, Broodstraat 21
Het dossier werd uitgesteld.
45. Vraag voor organiseren braderie
Akkoord met de organisatie vaan een braderie door de vzw Oudenaards Winkelstad van woensdag 29 tot
en met zaterdag 1 augustus in de centrumstraten van de stad met de bijhorende verkeersmaatregelen.

JEUGD
46. Toelage kadervorming
Goedkeuring van de uitbetaling van toelagen voor kadervorming voor jongeren voor gevolgde cursussen
in het kader van jeugdwerk.
47. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten georganiseerd
door de stedelijke jeugddienst.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
48. GO Atheneum vraagt samenwerking voor duaal leren kinderbegeleider
Het college gaat ermee akkoord dat een student duaal leren van het GO! Atheneum als stagiairkinderbegeleider wordt ingeschakeld in de buitenschoolse kinderopvang voor een periode van 3 tot 5
maanden met ingang van maart 2021.
49. Het Vlaamse Kruis vraagt financiële steun
Het college beslist geen toelage toe te kennen aan Het Vlaamse Kruis aangezien de vereniging niet actief
is op het grondgebied van de stad.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 juli 2020.

