STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 7 SEPTEMBER 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Update algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen.

Het dossier werd een week uitgesteld voor verdere toelichting door een politiecommissaris van de
politiezone Vlaamse Ardennen.
2.

Rapport organisatiebeheersing.

Het college neemt kennis van het rapport van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
3.

Besluit van de burgemeester dd. 1 september 2020 met opheffing van het verbod op
evenementen.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 1 september 2020 met opheffing van
het verbod op evenementen en het invoeren van aangepaste maatregelen voor uitzonderingen op
evenementen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Melding gebruik als 2de verblijf Woeker 12

Het college beslist dat het pand Woeker 12 niet geregistreerd kan worden als 2de verblijf en bijgevolg
niet geschrapt wordt uit het leegstandsregister.
5.

Melding gebruik als 2de verblijf Kattestraat 45

Het college beslist dat het pand Kattestraat 45 niet geregistreerd kan worden als 2de verblijf en bijgevolg
niet geschrapt wordt uit het leegstandsregister.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Pladutse 1. verbouwen van een hoeve en aanleggen
buitenpiste

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de vierkantshoeve Pladutse 1 en
het aanleggen van een buitenpiste voor paarden.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Monseigneur. Lambrechtstraat 52. Bouwen tuinhuis.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis Monseigneur.
Lambrechtstraat 52.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Generaal Merchiersstraat 18. Slopen en herbouwen uitbouw.

Voor het slopen en herbouwen van een aanbouw aan de woning Generaal Merchierstraat 18 wordt door
het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Bourgondiëstraat. Plaatsen tijdelijke reclametotem.

Voor het plaatsen van een tijdelijke reclametotem in de Bourgondiëstraat levert het college een
omgevingsvergunning af.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat. Bouwen twee woningen.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen in de Kortrijkstraat.

11. Verlenen Omgevingsvergunning. 't Jolleveld 66. Uitbreiden woning.
Voor de uitbreiding van de woning 't Jolleveld 66 levert het college een omgevingsvergunning af.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Berchemweg 224. Verbouwen van een woning tot
horecazaak
Voor de verbouwing van de woning Berchemweg 224 tot een horecazaak wordt door het college een
omgevingsvergunning verleend.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Hoogstraat 26. Verbouwen bankkantoor.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van het bankkantoor Hoogstraat 26.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Windmolenstraat 34. wijzigen voorschriften lot 3
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de wijziging van de verkavelingsvoorschriften voor
lot 3 Windmolenstraat 34 in functie van de oprichting van een bijkomende overdekte constructie.
15. Weigeren Omgevingsvergunning. Schapendries ZN. Ophogen weiland.
Het college weigert de aangevraagde omgevingsvergunning voor de ophoging van een weiland aan de
Schapendries.
16. Weigeren Omgevingsverguning. Beaucarnestraat 25. Plaatsen van zonnepanelen.
Het dossier werd uitgesteld.
17. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Edelareberg 61. Regulariseren wijzigingen Hof van
Edelare.
Voor de regularisatie van de wijzigingen aan het Hof van Edelare, met name verbouwingen aan het
kloostergebouw Edelareberg 61, wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.
18. Reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattest
Het college gaat akkoord met het ontwerpreglement voor beperking van de geldigheidsduur van
conformiteitsattesten bij bepaalde gebreken aan gebouwen. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de
gemeenteraad van eind september voorgelegd.
BESTUUR CULTUUR
19. Gebruik De Woeker/De BrandWoeker studiedag CPS (Politie) 27/11/2020.
Het college beslist de BrandWoeker gratis ter beschikking te stellen voor de organisatie door het CPS
(Center for Policing and Security) van een studiedag over veiligheid op sportevents op 27 november
2020.
EVENEMENTEN
20. Politiereglement op het verkeer nav startdag KSA Eine
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de startdag van KSA Eine
op op 12 september 2020.
21. Politiereglement op het verkeer n.a.v. strapdag KBO Bevere
Het college keurt het politiereglement op het verkeer goed n.a.v. de organisatie van de Strapdag door
KBO Bevere op 18 september 2020.
22. Evenement: KSA Mater's pasta drive-in
Het college gaat akkoord met de organisatie van KSA Mater's pasta drive-in van vrijdag 25 september tot
en met zondag 27 september 2020 mits toepassing van de geldende coronamaatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
23. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) (2) - bestek nr. W61662020. Goedkeuring
gunning aan Solora t.b.v. 286.666,50 EUR excl. btw
Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van PV-installaties (zonnepanelen) op diverse
stads- en OCMW-gebouwen aan het bedrijf Solora t.b.v. 286.666,50 EUR (excl. btw).
24. Sint-Jozefskerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - goedkeuring voorlopige
oplevering
Goedkeuring van de voorlopige oplevering met betrekking tot het aanpassen van de branddetectie en de
noodverlichting in de Sint-Jozefskerk.
25. Inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat (hoek Beverestraat nr. 85). Dossier
IOD1185910
Verlenen van een machtiging voor een werfinrichting (mobiele kraan en containers) op de hoek van de
Beverestraat met de Ruttemburgstraat voor de afbraak van de woningen Beverestraat 85 en 87 tijdens de
periode van 10 tot en met 11/09/2020.
26. Fietstunnel onder N8 te Leupegem - voorontwerp
Het college gaat akkoord met het voorontwerp van het studiebureau Antea voor de aanleg van een
fietstunnel onder de N8 in Leupegem.
27. Watering van Melden - brief opheffing
Het college neemt kennis van de brief van de Watering van Melden waarbij wordt gemeld dat de
Watering wordt opgeheven.
BESTUUR SPORT
28. Aanpassing erkennings- en beleidssubsidiereglement
Het dossier werd uitgesteld.
29. Voorstel verdeling noodfonds sportverenigingen
Het college gaat akkoord met het voorstel van verdeling van de financiële middelen voor
sportverenigingen die door het Noodfonds ter beschikking worden gesteld.
30. Aanpassing reglement voor infrastructuursubsidie aan Oudenaardse sportclubs en
jeugdwerkinitiatieven
Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het reglement voor infrastructuursubsidie
aan Oudenaardse sportclubs en jeugdwerkinitiatieven. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de
gemeenteraad van eind september voorgelegd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
31. Opstalle - maatregelen verkeersveiligheid
Het college gaat ermee akkoord dat in functie van de verkeersveiligheid van Opstalle een doodlopende
straat wordt gemaakt. Er wordt in dat kader tot 31 december 2020 een proefopstelling voorzien.
32. Mindervaliden parkeerplaats t.h.v. Molenstraat nr. 91
Akkoord met de opheffing van de parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. Molenstraat 91
aangezien de betrokken woning over een eigen oprit beschikt.
33. Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen - agenda bestuurlijke bijeenkomst 11/09/20
Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de bijeenkomst van de
Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen op 11 september 2020.
34. Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen - ontwerp synthesenota openbaar vervoerplan
Het college neemt kennis van de ontwerp-synthesenota inzake het openbaar vervoerplan in de Regio
Vlaamse Ardennen, opgesteld door de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
35. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
57.105,73 euro en 10.000,00 euro.
36. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
18.291,01 euro, 1.722,89 euro, 20.279,91 euro, 11.579,84 euro, 5.656,00 euro, -1.400,00 euro, 94.100,34
euro, 184,00 euro, 17.313,19 euro, 55.521,42 euro en 79.965,48 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
37. Huur en onderhoud van warme drankautomaten + leveren van koffie en bijhorende
verbruiksproducten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor de 'Huur en onderhoud van warme drankautomaten +
leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten' voor de stads- en OCMW-diensten
(lastvoorwaarden en gunningswijze).
38. Aankoop van brandstoffen voor voertuigen in een tankstation via het gebruik van tankkaarten
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Aankoop van brandstoffen voor stads- en OCMW-voertuigen
in een tankstation via het gebruik van tankkaarten' (lastvoorwaarden en gunningswijze).
39. Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en
OCMW-gebouwen' (lastvoorwaarden en gunningswijze).
40. O - Zitmaaier met hooglosser t.b.v. sportdienst - Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning van de levering van een zitmaaier met hooglosser ten behoeve van de
stedelijke sportdienst aan de firma Beel nv.
BESTUUR PERSONEEL
41. Aanpassing jobstudenten sportkampen, aanpassing.
Het college keurt de aanstelling goed van jobstudenten die tot eind augustus 2020 hetzij als
sportkampbegeleider, hetzij als opvangkracht (monitor) werden tewerkgesteld.
42. Aanstellen opvangkrachten, schooljaar 2020-2021.
Het college keurt de lijst van opvangkrachten goed die tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen instaan
voor de opvang van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang.
43. Aanstellen leraars muziekinitiatie, schooljaar 2020-2021.
Goedkeuring van de aanstelling van twee tijdelijke leraren muziekinitiatie aan de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord en Dans tijdens het schooljaar 2020-2021.
44. Aanstellen leraars BeeldBad/KlankStroom, schooljaar 2020-2021.
Goedkeuring van de aanstelling van tijdelijke leraren in het project BeeldBad/KlankStroom aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten tijdens het schooljaar 2020-2021.
45. Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van architect.
Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury voor de selectieproeven voor de functie van
architect bij het stadsbestuur.

46. Bijkomende opvangkrachten, september - december 2020.
Het college gaat akkoord met de aanwerving op korte termijn van 2 opvangkrachten voor de
buitenschoolse kinderopvang met een overeenkomst voor 12u/week.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
47. Aanvraag pedagogische begeleiding.
Akkoord met het aanvragen van pedagogische begeleiding bij het OVSG (Onderwijssecretariaat voor de
Vlaamse Steden en Gemeenten) voor een leerkracht van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans.
KMO - HANDEL
48. Overname van de standplaats met abonnement op de wekelijkse markt van BV Planckaert Ottevaere door Baert BV
Goedkeuring van de overname van een standplaats met abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt
zonder wijziging van het productaanbod.
49. Aanvraag terras 2021 en verlenging termijn 2020 voor Anita's Place, Broodstraat 17
Goedkeuring van de aanvraag voor een verbruiksterras in 2021 en de verlenging van de
vergunningstermijn in 2020 tot 30 september voor Anita's Place, Broodstraat 17.
50. Aanvraag verlenging proefbrouwerij 18 tot 20 september
Goedkeuring van de aanvraag voor de verlenging van de organisatie van een'proefbrouwerij' door
Brouwerij Cnudde tijdens het weekend van 18 tot 20 september.
JEUGD
51. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die aangesteld worden voor de begeleiding van
activiteiten, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.
52. Tegemoetkoming middelen Vlaams Noodfonds Corona: verdeling onder jeugdverenigingen
Akkoord met de voorgestelde verdeling van de tegemoetkoming met middelen van het Vlaams
Noodfonds Corona onder de Oudenaardse jeugdverenigingen, huurvrijstelling voor het gebruik van de
infrastructuur van de jeugddienst en logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
54. BKO - aanstelling vrijwilligers schooljaar 2020-2021
Goedkeuring van de aanstelling van vrijwilligers voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens het
schooljaar 2020-2021.
55. BKO - aanstelling verenigingswerkers schooljaar 2020-2021
Goedkeuring van de aanstelling van verenigingswerkers voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens het
schooljaar 2020-2021.
56. BKO - aanstelling wijkwerkers schooljaar 2020-2021
Goedkeuring van de aanstelling van wijkwerkers voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens het
schooljaar 2020-2021.
57. BKO - Toekennen kilometervergoeding voor vrijwilligers schooljaar 2020-2021
Goedkeuring van de toekenning van een kilometervergoeding aan de vrijwilligers van de buitenschoolse
kinderopvang tijdens het schooljaar 2020-2021.
58. Spreuken in het straatbeeld
Akkoord met medewerking aan de actie 'Spreuken in het straatbeeld' van 1 tot 10 oktober 2020 in het
kader van de geestelijke gezondheid.

59. Dag tegen kanker 15/10/20
Akkoord met medewerking aan de Dag tegen Kanker op 15 oktober 2020. Alle stads- en OCMWpersoneel zal die dag gevraagd worden een geel lintje op te spelden.
60. Buitenschoolse opvang: mondmaskers voor vrijwilligers en wijk-werkers
Akkoord met de aankoop van herbruikbare mondmaskers voor de vrijwilligers en de wijkwerkers van de
buitenschoolse kinderopvang.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 14 september 2020.

