STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Toewijs selectie algemeen directeur.

Het college keurt de toewijs goed van de organisatie van de selectieproeven voor de functie van algemeen
directeur aan het externe bureau nv Accord.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
2.

Voorstel van teksten InfoMagazine september 2020.

Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies over de ontwerpteksten voor het huisaan-huis bedeelde InfoMagazine september 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Goedkeuring subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler bij een particuliere
woning

Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler bij de particuliere woning
Tivolistraat 141.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Aanstellen ambtenaren bevoegd voor controle, onderzoek en vaststelling in het kader van
woonkwaliteit en het register voor leegstaande en/of verwaarloosde panden.

Aanstelling van twee ambtenaren die bevoegd worden voor de controle, het onderzoek en de
vaststellingen in het kader van de woonkwaliteit en het register van leegstaande en/of verwaarloosde
panden.
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 42. Verbouwen driegevelwoning.

Voor de verbouwing van de driegevelwoning Korenbloemlaan 42 levert het college een
omgevingsvergunning af.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. R. Van Brakelstraat 2. Verbouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Rogier Van Brakelstraat
2.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Driesleutelsstraat. Bouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning in de Driesleutelstraat.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Bergstraat 30. Plaatsen reclamepaneel.

Voor het plaatsen van een publiciteitspaneel Bergstraat 30 wordt door het college een
omgevingsvergunning verleend.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Meerspoort 37 a. Wijzigen functie van één woning naar
twee woongelegenheden.

Voor het wijzigen van de functie van het pand Meerspoort 37a van één woning naar twee
woongelegenheden wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Jagerij 61 - 63. Bouwen 2 woningen.
Er wordt door het college een omgevingsgvergunning verleend voor de bouw van twee woningen Jagerij
61-63.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 282. Rooien boom.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het rooien van een boom Kortrijkstraat 282.
12. Positief stedenbouwkundig attest. Broekstraat 223. Realisatie 2 woningen type halfopen
bebouwing.
Het college verleent een positief stedenbouwkundig attest voor de realisatie van 2 woningen van het type
halfopen bebouwing Broekstraat 223.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Graaf Van Landaststraat 41-45. Aanpassen gelijkvloers
meergezinswoning en garagegebouw.
Voor de aanpassing van het gelijkvloers van de meergezinswoning Graaf Van Landaststraat 41-45 en het
garagegebouw wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Stuivegemstraat 5. Bouwen garage met onderkeldering regularisatie.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de regularisatie van de bouw van een garage met
onderkeldering Stuivegemstraat 5.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Sompelstraat 2A. Plaatsen publiciteit.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van publiciteit Sompelstraat 2A.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Parkstraat 45. Verbouwen van een rijwoning
Voor de verbouwing van de rijwoning Parkstraat 45 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Natendries 11. Oprichten paardenstal en aanleggen van een
zandpiste.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een paardenstal en de aanleg van een
zandpiste Natendries 11.
18. Aktename melding. Berchemweg 34. Vervangen veranda.
Het college neemt akte van de melding van de vervanging van de veranda bij de woning Berchemweg 34.
19. Verlenen Omgevingsvergunning. Natendries 11. Regulariseren sloop.
Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de regularisatie van de sloop van de hoeve Natendries
11.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 171. Regulariseren verbouwingswerken aan
een woning.
Voor de regularisatie van de verbouwingswerken aan de eengezinswoning Kortrijkstraat 171 wordt door
het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
21. Verlenen Omgevingsvergunning. Smissestraat 43. Verbouwen en uitbreiden woning.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing en uitbreiding van de woning
Smissestraat 43.
22. Verlenen Omgevingsvergunning. Groenstraat 16. renoveren en uitbreiden woning
Voor de renovatie en uitbreiding van de woning Groenstraat 16 wordt een omgevingsvergunning
verleend.
23. Verlenen Omgevingsvergunning. Desiré Waelkensstraat 29. Renoveren gevel
Voor de renovatiewerken aan de gevel van de woning Désiré Waelkensstraat 29 wordt door het college
een omgevingsvergunning verleend.

24. Verlenen Omgevingsvergunning. Koestraat 24. Plaatsen omheining.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een houten omheining Koestraat 24.
25. Verlenen Omgevingsvergunning. Deinzestraat 156. Plaatsen van reclame
Voor het aanbrengen van een publiciteitspaneel aan de handelszaak Deinzestraat 156 wordt door het
college een omgevingsvergunning afgeleverd.
26. Verlenen Omgevingsvergunning. Rothstraat 2. Verbouwen stalling tot B&B
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de stalling Rothstraat 2 tot een
Bed & Breakfast.
27. Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat 99. Bouwen van een carport.
Voor het bouwen van een carport Nederenamestraat 99 levert het college een omgevingsvergunning af.
28. Verlenen Omgevingsvergunning. Mgr. Lambrechtstraat 52. Bouwen tuinhuis.
Verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis in de Monseigneur
Lambrechtstraat 52.
29. Melding goedkeuring beheersplan voor voormalig klooster van de Zusters van Barmhartigheid
te Oudenaarde, Martijn van Torhoutstraat 190.
Het college neemt kennis van de melding door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de goedkeuring
van het beheersplan voor het voormalig klooster van de Zusters van Barmhartigheid Martijn van
Torhoutstraat 190.
BESTUUR CULTUUR
30. Tegemoetkoming middelen Vlaams Noodfonds Corona: verdeling onder de socio-culturele
verenigingen.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde regeling voor de verdeling onder de socio-culturele
verenigingen van de middelen die door het Vlaams Noodfonds in het kader van de coronacrisis
beschikbaar werden gesteld.
BURGERZAKEN BEVOLKING
31. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister
Goedkeuring van de lijst van personen die ambtshalve worden afgevoerd uit de bevolkings- en
vreemdelingenregisters omdat ze niet meer op het ingeschreven adres verblijven en waarvan de nieuwe
verblijfplaats niet achterhaald kan worden.
EVENEMENTEN
32. Politiereglement inrichting feestzone nav septemberkermis
Het politiereglement voor de inrichting van een feestzone n.a.v. de organisatie van de septemberkermis
van vrijdag 4 t.e.m. zondag 13 september wordt door het college goedgekeurd.
33. Politiereglement op het verkeer n.a.v. septemberkermis
Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de septemberkermis van vrijdag 4 t.e.m.
zondag 13 september wordt door het college goedgekeurd.
34. Aanvraag verlenging zomerbar Pladutse 3
Akkoord met de aangevraagde verlenging van de zomerbar Pladutse 3 tot 30 september 2020.
35. Evenement op openbaar domein: Strapdag KBO Bevere
Akkoord met de organisatie van de Strapdag door KBO Bevere op vrijdag 18 september 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
36. Inname openbaar domein in de Broekstraat nr. 77 - dossier IOD1185042
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar openbaar domein in de Broekstraat nr. 77
van 11/9/2020 t.e.m. 25/9/2020 voor het plaatsen van een stelling.
37. Inname openbaar domein in de Beverestraat nr. 38 - dossier IOD1184713
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Beverestraat nr. 38 van
10/9/2020 t.e.m. 31/1/2020 voor het plaatsen van een stelling voor de uitvoering van renovatiewerken.
38. Zwartzusterklooster zwambehandeling huisje in de tuin - bestek nr. W00062020. Goedkeuring
aanvullende werken t.b.v. 3.435,00 EUR excl. btw
Goedkeuring van de uitvoering van aanvullende werken t.b.v. 3.435,00 EUR excl. btw in het dossier
zwambehandeling in het tuinhuisje van het Zwartzusterklooster.
39. Overwelven gracht Ronsen Heerweg 45 ( lot 3)
Akkoord met het overwelven van de gracht Ronsen Heerweg 45 (lot 3) over een lengte van 5 meter en op
kosten van de aanvrager.
BESTUUR SPORT
40. Uitbetaling beleidssubsidies sportverenigingen 2020, werkingsjaar 2019
Goedkeuring van de nominatieve lijst met sportverenigingen die in 2020 in aanmerking komen voor een
beleidssubsidie voor sportverenigingen.
41. Vrijwillige medewerker sportdienst
Aanstelling van een vrijwillige medewerker bij de organisatie van sportkampen, georganiseerd door de
stedelijke sportdienst.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
42. Aanvraag plaatsen richtingsaanwijzers DBF Forwarding and Warehousing.
Goedkeuring van de aanvraag door DBF Forwarding and Warehousing voor het plaatsen van wegwijzers
naar het bedrijf, gevestigd op het industrieterrein De Bruwaan.
43. Vervoerregio - vraag Maarkedal buslijnen 61 en 62
Het college beslist de vraag van het gemeentebestuur Maarkedal aan De Lijn voor het behoud van het
huidige traject van de buslijn 61 te ondersteunen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
44. Verzending aanslagbiljetten - betaaltermijn
Het college beslist de wettelijke betaaltermijn van 2 maanden te handhaven voor de gemeentelijke
belastingkohieren die betrekking hebben op het aanslagjaar 2020.
45. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
40.242,64 euro en 363,77 euro.
46. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
6.492,22 euro, 43,75 euro, 250,00 euro, 75,00 euro, 2.000,00 euro, 55.511,23 euro, 45.461,97 euro,
147,69 euro, 1.403,70 euro, 36,01 euro, 15.000,00 euro, 221.430,18 euro, 568,88 euro, 19.127,06 euro,
14.382,17 euro, 500,00 euro, 1.145,86 euro, 40.242,64 euro en 2.313,38 euro.
47. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen
Het college neemt kennis van en keurt de verzamelstaat van vorderingen goed.

48. Financiële rapportering 1ste semester 2020.
Het schepencollege neemt kennis van de financiële rapportering van de stad tijdens de 1ste semester van
2020.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
49. Draaiboek heropstart SAMWD
Het college gaat akkoord met het voorgestelde draaiboek voor het heropstarten van de lessen in de
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen in het
kader van de coronacrisis.
50. Aanstelling tijdelijke leerkrachten schooljaar 2020-2021.
Akkoord met de heraanstelling van tijdelijke leerkrachten om het schooljaar 2020-2021 aan te vatten.
51. Pensioen.
Het college neemt kennis van de pensionering van de directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans. De directeur blijft zijn functie tijdelijk uitoefenen tot de aanstelling van een nieuwe
directeur.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
52. Verlof vast benoemd leraar voor tijdelijk andere opdracht voor 16/20
Goedkeuring van de verlofaanvraag van een vast benoemd leraar voor de uitoefening van een tijdelijk
andere opdracht voor 16/2.
53. Verlof voor tijdelijk andere opdracht voor 10/20 en verlof verminderde prestaties voor 6/20
vast benoemd leraar
Goedkeuring van de verlofaanvraag voor de uitoefening van een tijdelijk andere opdracht voor 10/20 en
de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties voor 6/20 van een vast benoemd leraar.
54. Verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar voor 6/20
Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties door een vast benoemd leraar voor
6/20.
55. Verlof voor tijdelijk andere opdracht voor 4/22 en 1/22 vast benoemd leraar
Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor een tijdelijk andere opdracht voor 4/22 en 1/22 door een
vast benoemd leraar.
56. Verlof tijdelijk andere opdracht voor 16/22 vast benoemd leraar
Goedkeuring van de verlofaanvraag voor een tijdelijk andere opdracht voor 16/22 door een vast benoemd
leraar.
57. Pandemiescenario voor de KABK - Veiligheidsdraaiboek DKO schooljaar 2020-2021
Akkoord met het voorgestelde veiligheidsdraaiboek voor de Koninklijke academie voor Beeldende
Kunsten tijdens het schooljaar 2020-2021 ingevolge de coronacrisis.
58. Secretariaatswerking KABK.
Het college beslist een administratief medewerker van de academie uit te nodigen voor een tussentijds
functioneringsgesprek met een aansluitend evaluatiegesprek.
KMO - HANDEL
59. Deelname stad Oudenaarde aan stedelijk onderzoek: impact corona op de lokale economie
Het college gaat akkoord met deelname van de stad aan een stedelijk onderzoek naar de impact van de
coronacrisis op de lokale economie.

JEUGD
60. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die hun medewerking verlenen bij de
organisatie van activiteiten van de stedelijke jeugddienst.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
61. Medewerking aan Worldwide pneumonia awareness campaign
Het college gaat akkoord met de medewerking van de stad aan de wereldwijde actie Pneumonia
Awareness Campaign door enkele gebouwen in de stad in het blauw te verlichten. Bedoeling van de actie
is aandacht te vragen voor de ziekte longontsteking.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 7 september 2020.

