STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 14 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.

Agenda gemeenteraad 28 september 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 28 september
2020. Om de afstandsregels in het kader van de corona-maatregelen te kunnen respecteren, vindt de
vergadering plaats in zaal De Qubus aan de Lindestraat.
2.

Update algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen.

Het college beslist het voorgestelde gewijzigde algemeen politiereglement van de politiezone Vlaamse
Ardennen voor advies voor de leggen aan de stedelijke jeugdraad.
3.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 28 augustus 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 28 augustus 2020.
4.

Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor.

Het college neemt kennis van de brief van viceminister-president van de Vlaamse regering Bart Somers
met de mededeling van de organisatie van een burgerbevraging Gemeente/Stadsmonitor in 13 Vlaamse
centrumsteden.
5.

Opvolgingsrapportering doelstellingenrealisatie 1ste semester 2020.

Het college neemt kennis van de opvolgingsrapportering van de doelstellingenrealisaties op 30 juni 2020.
6.

Verslag van de vergadering van het managementteam op 4 september 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het managementteam van de stad en het
OCMW op 4 september 2020.
TOERISME
7.

Lijst socio-culturele vrijwilligers

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die ingeschakeld worden aan de
balie van de dienst toerisme, in het MOU-museum en voor medewerking aan evenementen, georganiseerd
door de dienst toerisme.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
8.

Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota erosiecoördinator

Goedkeuring van de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota met de
erosiecoördinator naar aanleiding van de omzetting van het Milieucontract naar het Omgevingscontract
en stijging van de uurkost naar € 60,00/u.
9.

Opstart van het intergemeentelijk cameraplan in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil door
IVLA

Akkoord met de opstart van het intergemeentelijk cameraplan in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil
door de afvalintercommunale IVLA, de inzet van tijdelijk vaste camera's en de aanstelling van 2 GASvaststellers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. Goedkeuren start- en procesnota GRUP Stationsomgeving.
Het dossier werd uitgesteld.
11. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat - Pauwel Vander Scheldenstraat. Bouwen van
een appartement met 5 woonentiteiten.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementsgebouw met 5
wooneenheden op de hoek Dijkstraat-Pauwel Vanderscheldenstraat.
12. O - Weigeren Omgevingsverguning. Beaucarnestraat 25. Plaatsen van zonnepanelen.
Het college weigert een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van pand
Beaucarnestraat 25.
13. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Bergstraat 93. Verbouwen van een handelshuis tot
vakantiewoning en kantoor.
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verbouwing van het handelspand Bergstraat 93 tot
vakantiewoning en kantoor.
14. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Ouwerkerkstraat 22. Plaatsen van een tuinhuis
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een tuinhuis Ouwerkerkstraat 22.
15. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Stationsplein 87. Verbouwen woning tot
meergezinswoning.
Voor de verbouwing van de woning Stationsplein 87 naar een meergezinswoning verleent het college een
omgevingsvergunning.
16. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 142. Vervangen elektrische MS-cabine
Voor de sloping en vervanging van een elektrische MS-cabine Broekstraat 142 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
17. O - Verlenen Omgevingsverguning. N De Tièrestraat 54. Rooien bomen.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen in de voortuin Nestor De
Tièrestraat 54 op voorwaarde van de heraanplanting van twee nieuwe bomen.
18. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat 47. Tijdelijke inrichting Machineplein
Saffrou site.
Voor de tijdelijke inrichting van het Machineplein Dijkstraat 47 in het kader van het Saffrou-project
wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.
19. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Ronseweg 140. wijzigen functie naar B&B
Voor de wijziging van de woonfunctie van het pand Ronseweg 140 naar een Bed & Breakfast levert het
college een omgevingsvergunning af.
20. O - Weigeren Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat zn. Rooien boom
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het rooien van een boom in de Kortrijkstraat wordt door
het college geweigerd.
21. Goedkeuren start- en procesnota GRUP Stationsomgeving
Het dossier werd uitgesteld.
22. bijkomende natuur PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde
Het dossier werd uitgesteld.

23. addendum brownfieldconvenant saffre toetreding SHMVA en Immo Markant
Het college neemt kennis van het addendum bij het Brownfieldconvenant voor de site Daffre Fréres aan
de Dijkstraat met aanvulling van de toetreding van de sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen en IMMO Markant tot het convenant.
BESTUUR CULTUUR
24. Vraag BUSO - Bernardus Driesprong - Gebruik Winterkapel Sint-Jozefskerk.
Het college gaat akkoord met het gebruik van de winterkapel in de Sint-Jozefskerk door BUSOBernardus Driesprong tegen het gebruikelijke gebruikstarief voor de BrandWoeker.
25. Animatie Oudenaarde Centrum najaar 2020.
Het college gaat akkoord met het voorgestelde animatieprogramma in Oudenaarde Centrum tijdens het
najaar van 2020.
26. Ondersteuning kunstproject PASS 2021.
Het college gaat ermee akkoord de financiële en logistieke ondersteuning van het kunstproject PASS
2020 door de stad verder te zetten n.a.v. de verlenging van het project in 2021.
EVENEMENTEN
27. Politiereglement op het verkeer n.a.v. BK Halle Vilvoorde
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de doortocht van het Belgisch Kampioenschap
wielrennen Halle-Anzegem voor elite heren op 22 september 2020.
28. Politiereglement op het verkeer n.a.v. KSA Mater's pasta drive-in
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van KSA Mater's pasta drive-in
van 25 tot en met 27 september 2020.
29. Politiereglement op het verkeer n.a.v. kermis Eine
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de kermisfeestelijkheden in Eine van 18 tot en
met 21 september 2020.
30. Politiereglement inrichting feestzone kermis Eine
Goedkeuring van het politiereglement in het kader van de inrichting van een feestzone n.a.v. de kermis in
Eine.
31. Evenement op openbaar domein: Aarova rally
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Superstage Aarova Rally met randactiviteiten op 10
en 11 oktober 2020. Alle veiligheidsmaatregelen in het kader van de corona-crisis moeten strikt
opgevolgd worden.
32. Evenement op openbaar domein: Ronde van Vlaanderen - najaar 2020
Goedkeuring van de toelichting bij het verloop van de Ronde van Vlaanderen op zondag 18 oktober 2020
in het kader van de opgelegde veiligheidsmaatregelen n.a.v. de corona-crisis. De Ronde van Vlaanderen
voor wielertoeristen daags voordien wordt afgelast.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
33. Huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren kerstverlichting - bestek
nr. D60062019. Goedkeuring gunning dienstjaar 2020
Goedkeuring van de gunning voor het huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren
van de kerstverlichting tijdens het dienstjaar 2020.
34. Inname openbaar domein Inname openbaar domein in de Leupegemstraat - dossier
IOD1187645
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en mobiele kraan in de
Leupegemstraat 21 voor het uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 21 tot en met 25/9/2020.

35. Inname openbaar domein in de Nederenamestraat - dossier IOD1188427
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Nederenamestraat
102 voor het uitvoeren van werken tijdens de periode van 19/09 tot en met 16/11/2020.
36. Inname openbaar domein op de Volkegemberg - dossier IOD1192759
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de Volkegemberg 24 voor de
uitvoering van werken tijdens de periode van 21/09 tot en met 09/10/2020.
37. Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1191475
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Broekstraat 115 voor het
plaatsen van een stelling, container en mobiele kraan voor de uitvoering van werken van 14/9/2020 t.e.m.
21/9/2020.
38. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - bestek nr W00592019.
Goedkeuring schorsing 1
Goedkeuring van de 1ste schorsing van de werken in het kader van de restauratie en herbestemming van
het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal-fase 1 (2).
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
39. Toewijs strooiers 2020. Wijziging beslissing 17/8/2020.
Gunning van de opdracht voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de wegen op Oudenaardse
grondgebied door het strooien van dooizout aan diverse aannemers en regeling van de vergoedingen.
BESTUUR SPORT
40. Infrastructuursubsidie Sparta Bevere- kleine investering
Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan voetbalclub Sparta Bevere voor een kleine investering
door de club: renovatiewerken aan de infrastructuur aan de Doornikse Heerweg.
41. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij sportkampen.
Goedkeuring van de aanstelling van een monitor-vrijwilliger voor medewerking aan de praktische
organisatie van sportkampen, georganiseerd door de stedelijke sportdienst.
42. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij sportkampen.
Goedkeuring van de aanstelling van een monitor-vrijwilliger voor medewerking aan de praktische
organisatie van sportkampen, georganiseerd door de stedelijke sportdienst.
43. N - Aanpassing erkennings- en beleidssubsidiereglement
Akkoord met de voorgestelde actualisering van het erkennings- en beleidssubsidiereglement voor
sportverenigingen en de samenvoeging van beide reglementen tot een 'Ondersteuningsreglement'. Het
dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
44. N - Adviesraad Beweeg- en sportplatform Oudenaarde
Akkoord met de omvorming van de bestaande stedelijke sportraad naar een adviesraad 'Beweeg- en
sportplatform Oudenaarde'. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
45. N - Overeenkomst Koppenbergcross
Akkoord met de voorgestelde subsidieovereenkomst met de organisatoren van de Koppenbergcross. Het
dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
46. Politiereglement op het verkeer n.a.v. COVID-19 maatregelen opgelegd aan scholen
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Covid-19-maatregelen die aan
de scholen worden opgelegd om hun leerlingenstromen te reorganiseren.

47. Politiereglement op het verkeer n.a.v. 15 min. parkeerplaatsen
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer met wijzigingen/toevoegingen aan en van plaatsen
waar kortparkeerplaatsen voor 15 minuten van kracht zijn.
48. Tijdelijke maatregelen schoolomgeving De vier Tuinen nav corona
Akkoord met het plaatsen van bijkomende verplaatsbare omegabeugels ter hoogte van de nieuwe toegang
van de school De Vier Tuinen om de corona-maatregelen te kunnen respecteren.
49. Maatregelen in de Heurnestraat
Akkoord met de voorgestelde maatregelen om de verkeersveiligheid in de Heurnestraat te verbeteren. De
verkeersplateaus blijven behouden.
50. 15 min. parkeerplaatsen
Akkoord met de voorgestelde wijzigingen van en/of toevoegingen aan de plaatsen waar
kortparkeerplaatsen voor een periode van 15 minuten van kracht zijn.
51. N - Maatregelen Heuvel
Akkoord met de voorgestelde maatregelen om de verkeersveiligheid aan Heuvel te verbeteren.
52. K - Gemeentelijk mobiliteitsplan - oriëntatienota
Het college neemt kennis van de oriëntatienota door een studiebureau, opgemaakt in het kader van de
opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.
53. K - Participatie gemeentelijk mobiliteitsplan - synthesefase
Het college neemt kennis van de melding van het adviesbureau Tridée dat gestart werd met de opmaak
van een synthesenota in het kader van de participatieprojecten bij de opmaak van het nieuw
mobiliteitsplan.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
54. BBC onverhaalbare posten - parkeerretributies
Goedkeuring van de onverhaalbare posten in het kader van parkeerretributies. Het gaat over openstaande
facturen die niet geïnd kunnen worden omdat de schuldenaars onvindbaar zijn of hun financiële
verplichtingen niet kunnen nakomen.
55. Kohier - Goedkeuring - Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj.
2020 - gen 1, indeling GZ ten bedrage van 760.959,00 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen , aanslagjaar 2020 vast ten bedrage van € 760.959,00 en verklaart het uitvoerbaar.
56. Kohier - Goedkeuring - Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj.
2020 - gen.1, indeling KSZ - ten bedrage van 72.161,25 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen, aanslagjaar 2020 vast ten bedrage van € 72.161,25 en verklaart het uitvoerbaar.
57. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van
926,02 euro, 76.975,55 euro en 480,00 euro.
58. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
7,37 euro, 404,62 euro, 10.000,00 euro, 7.755,92 euro, 105.000,00 euro, 750,00 euro, 750,00 euro, 15,12
euro, 185,80 euro, 168.318,43 euro, 47.009,17 euro, 5.923,39 euro, 73.866,28 euro en 49.572,68 euro.

59. Kastoestand d.d. 31/08/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van
31 augustus 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 47.107.117,53
euro.
60. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 10/09/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de
centrale kas op datum van 10 september 2020 met een saldo van 3.146,15 euro. Het te veerantwoorden
verschil bedraagt 0,00 euro.
61. Interne controle van de centrale kas d.d. 10/09/2020
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op
datum van 10 september 2020.
62. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van €
2.079.275,82 euro.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
63. Mutatie
Het college gaat akkoord met de mutaties van diverse vast benoemde leerkrachten naar een andere
muziekacademie.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
64. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als leerkracht.
65. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als leerkracht.
66. Tijdelijke aanstelling voor 2/20 Tekenkunst en 1/20 Levend Model
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 2/20 Tekenkunst en 1/20 Levend
Model.
67. Tijdelijke aanstelling voor 6/20 Tekenkunst
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 6/20 Tekenkunst.
68. Tijdelijke aanstelling beeldatelier voor 8/22
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht beeldatelier voor 8/22.
69. Tijdelijke aanstelling voor 10/22 in een niet- vacante betrekking en 2/22 in een vacante
betrekking
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 10/22 in een niet-vacante betrekking en 2/22 in een vacante
betrekking.
70. Tijdelijke aanstelling voor 12/22 beeldatelier
Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 12/22 beeldatelier.
71. Tijdelijke aanstelling van administratief medewerker
Tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker.
72. Tijdelijke aanstelling voor 4/22 beeldatelier
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 4/22 beeldatelier.
73. Tijdelijke aanstelling voor 6/20 in een niet-vacante betrekking en 4/20 in een vacante
betrekking

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht voor 6/20 in een niet-vacante betrekking en 4/20 in een vacante
betrekking.
74. Verlofaanvraag vast benoemd leraar beeldatelier voor 4/22
Goedkeuring van de verlofaanvraag van een vast benoemd leraar beeldatelier voor 4/22.
75. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor 4/20
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in een niet-vacante betrekking voor 4/20.
KMO - HANDEL
76. Stopzetten van het abonnement op de wekelijkse markt door NV Dieter
Goedkeuring van de stopzetting van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt met ingang van 1
oktober 2020.
77. Vraag tijdelijke inname openbaar domein. Plaatsen tent slagerij Blockeel
Akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein in de Fortstraat voor het plaatsen van een tent
aan de slagerij tot eind maart 2021.
78. Afwezigheid op de wekelijkse markt wegens ziekte Paerewyck Paul
Het college gaat akkoord met de voorgestelde regeling naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van
een marktkramer op de wekelijkse markt wegens ziekte.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 21 september 2020.

