STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020 OM 16.00 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.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende omgevingsvergunning voor
een IIOA van klasse 2 met SH - recyclagepark gelegen Leebeekstraat 1 te Oudenaarde

Aflevering van een omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2 met SH: recyclagepark
Leebeekstraat 1.
2.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende omgevingsvergunning voor
een IIOA van klasse 2 - hernieuwen en veranderen kunststofverwerkend bedrijf gelegen Ind.
de Bruwaan 43 te Oudenaarde

Verlenen van een omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2: hernieuwen en veranderen van het
kunststofverwerkend bedrijf gelegen Industriepark De Bruwaan 43.
3.

Uitreiking beloning Operatie Proper schooljaar 2019-2020

Uitreiking van een beloning aan diverse scholen die deelnamen aan de Operatie Proper schooljaar 20192020, georganiseerd door Mooimakers: Plogging Oudenaarde, GO! basisschool De Wereldbrug, GO!
Atheneum Oudenaarde en KBO college Sleutelbos.
4.

Uitreiken van voederpassen voor het voederen van zwerfkatten.

Akkoord met het uitreiken van voederpassen voor het gecontroleerd voederen van zwerfkatten aan
vrijwilligers die worden aangewezen door Operatie Zwerfkat vzw.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
5.

Weigeren omgevingsvergunning. Galgestraat. Bouwen meergezinswoning

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning in de
Galgestraat omdat de aanvraag in strijd is met de wettelijke bepalingen.
6.

Verlenen omgevingsvergunning. Zwijndries 68 - 70. Bouwen van een groepswoningbouw.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een groepswoningbouw Zwijndries 6870.
7.

Verlenen Omgevingsverguning. Heurnestraat. bouwen van 48 eengezinswoningen met aanleg
wegenis en omgeving "Scheldehof"

Voor de bouw van 48 eengezinswoningen in het project Scheldehof met aanleg van wegenis en uitvoering
van omgevingswerken in de Heurnestraat wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
8.

Verder exploiteren en veranderen van een brandstoffenhandel. Industriepark De Bruwaan 14
b. Advies.

Het dossier werd uitgesteld.
9.

Uitbreiden van een woning. 't Jolleveld.

Het college gaat akkoord met de aangevraagde uitbreiding van de woning 't Jolleveld 66.

BESTUUR CULTUUR
10. Vervroegde uitbetaling beheersvergoeding De Qubus
Het college gaat akkoord met de vervroegde uitbetaling van de beheersvergoeding aan de uitbater van De
Qubus gezien de uitzonderlijke omstandigheden n.a.v. de coronamaatregelen.
11. Gewijzigde aanpak organisatie, communicatie en reservatie aanbod De Woeker najaar 2020
Akkoord met het voorstel van aanpak van de organisatie van, de communicatie over en de reservatie van
de najaarsvoorstellingen 2020 in cultuurcentrum De Woeker.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
12. Bibliotheek. Aanstelling van socio-culturele vrijwilligers 2020
Goedkeuring van de aanstelling van socio-culturele vrijwilligers die in de loop van 2020 hun
medewerking verlenen bij de organisaties van de stedelijke openbare bibliotheek.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
13. Restauratie en herbestemming OLV. Vrouwehospitaal - fase 1 (2) - archeologisch onderzoek.
Goedkeuring van het plan van aanpak door SOLVA en de raming voor het archeologisch onderzoek in
het kader van de restauratie en herbestemming van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.
14. Ruimen van baangrachten en waterlopen 3de categorie - dienstjaar 2020 - bestek nr
W61772020. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze in het aanbestedingsdossier 'ruimen van
baangrachten en waterlopen van 3de categorie tijdens het dienstjaar 2020.'
15. Restauratie Schipperskerkje te Leupegem. Kennisgeving brief Vlaams minister Onroerend
Erfgoed.
Het college neemt kennis van de brief van de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed in verband met de
restauratie van het Schipperskerkje in Leupegem.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
16. IJzelvrij maken van wegen en voetpaden, goedkeuren contract en raming 2020.
Goedkeuring van de raming en de ontwerpovereenkomst voor het ijzelvrij maken van wegen en
voetpaden in 2020.
17. IJzelvrij maken van wegen en voetpaden winter 2020. Toewijs.
Goedkeuring van de toewijzing van het ijzelvrij maken van wegen en voetpaden in 2020 aan diverse
aannemers.
18. Groenjobs 2020.
Goedkeuring van de verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het
maatwerkbedrijf vzw Grijkoort Werrkplaats in het kader van de uitvoering van milieugerelateerde taken
tijdens de dienstjaren 2020 en 2021.
BESTUUR SPORT
19. Vrijwillige medewerker sportkampen.
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwillige medewerker voor de sportkampen die door de
stedelijke sportdienst worden georganiseerd.

20. Vrijwillige medewerker sportkampen.
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwillige medewerker voor de sportkampen die door de
stedelijke sportdienst worden georganiseerd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
21. Politiereglement op verkeer n.a.v. werken wegmarkeringen schoolomgeving
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van werken die eind
augustus worden uitgevoerd voor het aanbrengen van wegmarkeringen 'Schoolomgeving' op diverse
locaties.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
22. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
12.276,88 euro en 3.395,77 euro.
23. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
2.897,29 euro, 2.892,37 euro, 87.442,00 euro, 536,36 euro, 4.250,00 euro, 20.098,27 euro, 930,00 euro,
500,00 euro en 1,98 euro.
24. Kastoestand d.d. 31/07/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van
31 juli 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 39.432.297,13
euro.
BESTUUR PERSONEEL
25. Arbeidsongeval. Weigering.
Een ongeval van een medewerker onderweg van het werk wordt niet als arbeidsongeval erkend.
26. Verlenging onbepaalde duur, dienst toerisme.
Verlenging van de aanstelling van een administratief medewerker bij de dienst toerisme in contractueel
dienstverband en voor onbepaalde duur met ingang van 10 augustus 2020.
27. Aanstellen administratief medewerker, secretariaat.
Aanstelling van een voltijds administratief medewerker in contractueel dienstverband voor onbepaalde
duur voor het secretariaat met ingang van 7 september 2020.
28. Arbeidsongeval. Geen blijvende invaliditeit. Dossier nr 1.
Afsluiting van een arbeidsongeval van een technisch medewerker zonder restletsels en zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
29. Arbeidsongeval. Geen blijvende invaliditeit. Dossier nr 2.
Afsluiting van een arbeidsongeval van een technisch medewerker zonder restletsels en zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
30. Aanstelling waarnemend directeur DKO - directeur woord en dans bij de stedelijke academie
Aanstelling van een waarnemend directeur aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van
1 september tot en met 31 december 2020 in afwachting dat een nieuwe directeur via een
selectieprocedure wordt aangesteld.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 24 augustus 2020.

