STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 21 SEPTEMBER 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Inplanting nieuw politiekantoor.

Het college neemt kennis van de haalbaarheidsstudie voor de inplanting van een nieuw politiekantoor
opgemaakt door de dienstverlenende intercommunale SOLVA.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
2.

Vergoeding gebruik containergebouw triagepost

Het college gaat akkoord met het verdere gebruik van de containergebouwen achter het Sociaal Huis aan
de Meerspoort als triagepost voor de COVID-19-pandemie tegen een maandelijkse vergoeding van €
600,00.
3.

Verslag covid-19 team.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Oudenaardse COVID-19-team op
datum van 9 september 2020.
4.

Vooralarm Covid 19.

Het college neemt kennis van de mail dd. 16 september 2020 met de melding van een stijgend aantal
COVID-19-besmettingen in Oudenaarde en de oproep tot waakzaamheid.
SECRETARIAAT COMMUNICATIE
5.

Geïntegreerde website stad Oudenaarde.

Principieel akkoord met het voorstel om de websites van de stad en het OCMW in het kader van de
integratie van beide entiteiten te herwerken tot een nieuwe herwerkte website.
ONTVANGSTEN
6.

Digitaal Congres Efforts

Het college gaat akkoord met de organisatie van het digitaal congres Efforts rond vestingsteden, waarvan
de burgemeester van onze zusterstad Bergen Op Zoom de voorzitter is. De jaarlijkse conferentie vindt
plaats op 19 november 2020 in de volkszaal van het stadhuis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
7.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende omgevingsvergunning voor
het hernieuwen en veranderen van een boomkwekerij gelegen Hemelrijkstraat 40 te
Oudenaarde - gedeeltelijk vergund

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met verlening van een omgevingsvergunning voor
het hernieuwen en veranderen van de boomkwekerij Hemelrijkstraat 40. De aanvraag wordt gedeeltelijk
vergund.
8.

Acties tijdens de Week van de Handhaving van Mooimakers

Akkoord met de voorgestelde acties tijdens de Week van de Handhaving van Mooimakers. Tijdens de
actieweek wordt verhoogde aandacht gevraagd voor zwerfvuil en sluikstorten.

9.

Aanpassing van de beginuren van de huis-aan-huisinzameling van restafval, papier & karton
en PMD

Akkoord met de aanpassing van de beginuren van de huis-aan-huisinzameling van restafval, papier &
karton en PMD door de afvalintercommunale I.Vl.A. met ingang van 2021. De ophalingen starten dan
vanaf 6u00 en vanaf 5u00 tijdens de zomermaanden.
10. Milieu-incident Diepenbeek-Marollebeek
Het college gaat akkoord met het opstarten van de procedure schadegevallenregelingen bij OVAM naar
aanleiding van een milieu-incident in de Diepenbeek en de Marollebeek op 13 september 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Jagerij 89. Renoveren van een vierkantshoeve.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het renoveren van de vierkantshoeve Jagerij 89.
12. Weigeren Omgevingsverguning. N De Tièrestraat 203. Regulariseren functiewijziging
gelijkvloers.
De regularisatieaanvraag voor de functiewijziging van het gelijkvloers van het pand Nestor De Tièrestraat
203 wordt door het college geweigerd.
13. Aktename melding Wolvenstraat 43. Bouwen van een leefveranda
Het college neemt akte van de melding van de bouw van een leefveranda aan de woning Wolvenstraat 43.
EVENEMENTEN
14. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Mobiel Verkeerspark KBO Sint-Walburga
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de installatie van een mobiel verkeerspark op
25 september 2020 op een deel van parking De Ham door KBO Sint-Walburga.
15. Evenement op openbaar domein: Paardenkeuring
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de paardenkeuring van Belgische trekpaarden
en minipaarden op 4 oktober 2020 op de evenementenweide van het recreatiedomein Donk.
16. Evenement op openbaar domein: Tournée Flandrienne
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie tijdens het najaar van 2020 van Tournée
Flandrienne, wielertochten voor de promotie van fietsen van en naar het werk voor managers en
werknemers, t.v.v. SAVE, de organisatie van ouders van verongelukte kinderen.
17. Evenement op openbaar domein: Grinta! TEST FEST
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van het Grinta! TEST FEST op 31 oktober 2020
op het evenementenplein op de Markt, een evenement waarbij racefietsen van een twintigtal
fietsfabrikanten kunnen uitgetest worden.
18. Evenementen New Casino ikv kermis en fietel Eine.
Het college gaat enkel akkoord met de aangevraagde organisatie op 27 september van een open terras op
het Brouwerijplein door café New Casino in het kader van de kermisfeestelijkheden in Eine.
19. Aanvraag opnames stadhuis DJ Major J
Het college gaat niet in op de vraag van DJ Major J om een DJ-set op te nemen in de volkszaal van het
stadhuis om die achteraf via Facebook uit te zenden.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
20. Onderhoud fietssnelwegen F45 en F419 op grondgebied Oudenaarde. Goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen houdende betoelaging.
Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de
subsidiëring van het onderhoud aan de fietssnelwegen F45 en F419 op het grondgebied van de stad.

21. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 1 (HVAC sanitair) - bestek nr W59032018. Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering
Goedkeuring van de eindafrekening en de voorlopige aanvaarding van de werken aan het
ontmoetingscentrum aan de Heurnestraat in Heurne (lot HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 1 (HVAC
- sanitair) - bestek nr W59032018).
22. Weg- en rioleringswerken Mullem ( Rooigemstraat, Vaddenhoek, Mullemdorp, deel Herlegem,
deel Westerring). Project O2121103.
Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning van de weg- en rioleringswerken in Mullem (Rooigemstraat, Vaddenhoek,
Mullemdorp, deel van Herlegem en deel van de Westerring) aan de nv Jozef Vanden Buverie & Co.
23. Aanleg collector Ooike. Project 20.651. Goedkeuring definitieve oplevering.
Goedkeuring van de definitieve aanvaarding van de werken voor de aanleg van de collector in Ooike
(Aquafin-project nr. 20.651).
24. Rioolaansluitingen en overwelven grachten 2020 - goedkeuren gunning.
Goedkeuren van de gunning van de werken voor de realisatie van rioolaansluitingen en overwelving van
grachten tijdens het dienstjaar 2020 aan de firma Cocquyt.
25. Inname openbaar domein op de Markt 35 - dossier IOD1193592
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein Markt 35 voor het plaatsen van
containers en werfwagens voor de uitvoering van verbouwingswerken aan de stedelijke openbare
bibliotheek tijdens de periode van 1/10/2020 t.e.m. 19/5/2021.
26. Inname openbaar domein Nederstraat 1-5 - dossier IOD1194399
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein Nederstraat 1-5 voor het plaatsen
van een stelling voor de uitvoering van werken tijdens de periode van 21/9/2020 t.e.m. 21/10/2020.
27. Inname openbaar domein in de Hoogstraat - dossier IOD1193528
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Hoogstraat 10 voor het
plaatsen van een stelling voor de uitvoering van werkzaamheden tijdens de periode van 1/10/2020 t.e.m.
2/11/2020.
28. Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat - dossier IOD1192684
Goedkeuring van de inname openbaar van het domein in de Jacob Lacopsstraat 51 voor het plaatsen van
een stelling voor de uitvoering van werken tijdens de periode van 5/10/2020 t.e.m. 30/11/2020.
29. Fluvius: vervangen en verplaatsen distributienet t.h.v. Opperije.
Goedkeuring van de vergunningsaanvraag door Fluvius voor het vervangen en verplaatsen van het
distributienet t.h.v. Opperije.
30. fluvius: aanleg nieuwe distributienetten in de private verkaveling Graaf van Landaststraat.
Dossiernr. 328831.
Goedkeuring van de vergunningsaanvraag door Fluvius voor het uitvoeren van werken voor de aanleg
van nieuwe distributienetten in de privé-verkaveling aan de Graaf Van Landaststraat.
31. Inname openbaar domein in Den Bulk - dossier IOD1194587
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in Den Bulk voor het plaatsen van
werfketen, containers, een stelling en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken tijdens de
periode van 21/9/2020 t.e.m. 30/11/2020.
32. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - verwijderen asbest
Het college gaat akkoord met het verwijderen van asbest in het kader van het restauratie- en
herbestemmingsdossier van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, fase 1 (2).

33. Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) – vernieuwen bestaand plat
dak
Akkoord met de uitvoering van aanpassingen aan het platte dak van de nieuwe lokalen van het oudschoolgebouw aan de Serpentstraat in Eine (ontmoetingscentrum).
34. Zwartzusterklooster zwambehandeling huisje in de tuin – overzicht aanvullende werken
Akkoord met de aanvullende werken voor de zwambehandeling van het tuinhuisje in het
Zwartzusterklooster.
BESTUUR SPORT
35. Nieuw voorstel padel donk
Het college beslist een alternatieve locatie in het recreatiedomein Donk te onderzoeken voor de inplanting
van 4 padelterreinen.
36. Overlast Sporthal Groenhof: overzicht en voorstellen tot oplossingen
Het college beslist de verkeersproblematiek door de dienst mobiliteit te laten onderzoeken en agenderen.
Voor het houden van toezicht wordt een deelovereenkomst afgesloten met de school voor 0,50 FTE. Er
zal een brief aan de vzw Scholen voor Morgen worden gericht met uitleg over het te volgen traject.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
37. Visibiliteit vervoersfilter zuidzijde Markt
Het college beslist advies ter zake te vragen aan de lokale politie Vlaamse Ardennen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
38. Kohier - Goedkeuring - Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2020 - gen. 1, indeling
AN ten bedrage van 337,50 euro
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende Algemene Gemeentelijke
Heffing Gezinnen, aanslagjaar 2020 vast ten bedrage van € 337,50 en verklaart het uitvoerbaar.
39. Kohier - Goedkeuring - 1ste Kohier Belasting op leegstand van gebouwen, woningen en
kamers, aanslagjaar 2020
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende belasting op leegstand van
gebouwen, woningen en kamers aanslagjaar 2020 vast ten bedrage van € 117.736,02 en verklaart het
uitvoerbaar.
40. Oninbare posten
Akkoord met het overzicht van de oninbare vorderingen van personen van wie de insolvabiliteit bewezen
is.
41. Onverhaalbare posten
Akkoord met het overzicht van de onverhaalbare vorderingen van personen van wie de insolvabiliteit
bewezen is.
42. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
51.881,97.
43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van €
500,00, € 22.007,43 , € 81.740,22, € 12.865,49, € 8.275,00, € 350.247,83 en € 16.200,00.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
44. Aankoop, levering, plaatsing en indienststelling van vijf snelheidsindicatieborden' Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Aankoop, levering, plaatsing en indienststelling van vijf
snelheidsindicatieborden' (raming, lastvoorwaarde en gunning).
BESTUUR PERSONEEL
45. Selectie omgevingsambtenaar.
Opnieuw vacant verklaren van de functie van voltijds omgevingsambtenaar in contractueel dienstverband
aangezien niemand slaagde in de voorbije selectieproeven.
46. Aanstellen diensthoofd communicatie na selectie.
Aanstelling van een voltijds diensthoofd communicatie in contractueel dienstverband met ingang van 1
oktober 2020.
47. Tijdelijke uitbreiding uren administratief medewerker
Goedkeuring van de tijdelijke uitbreiding naar 38 uren van 23 september t.e.m. 31 december 2020 van de
arbeidsovereenkomst met een administratief medewerker.
48. Overeenkomst zaalwachter.
Goedkeuring van de aanstelling van een arbeider-zaalwachter in contractueel dienstverband ten behoeve
van de sportdienst van 21 september 2020 tot en met 31 maart 2021.
49. Overzicht uitgaven en inkomsten Wim² 2020
Het college neemt kennis van de inkomsten en uitgaven van WIM², de vereniging die de informele
momenten voor het stads- en OCMW-personeel organiseert.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
50. Tijdelijke aanstelling voor beeldatelier voor 4/22 tweede graad en 4/22 derde graad in een nietvacante betrekking
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht beeldatelier voor 4/22 tweede graad en 4/22 derde graad in een
niet-vacante betrekking.
51. Verlofaanvraag vast benoemd leraar voor 2/22 VVP en 6/22 TAO
Goedkeuring van de verlofaanvraag voor een tijdelijke andere betrekking en voor verminderde prestaties
van een vast benoemd leraar.
52. Verlofaanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties voor 4/20
Goedkeuring van de verlofaanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties voor 4/20 van een
leerkracht.
53. Tijdelijke aanstelling niet-vacante betrekking voor 4/20 specifiek artistiek atelier : Tekenkunst
Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in een niet-vacante betrekking voor 4/20 specifiek artistiek
atelier: Tekenkunst.
54. Toezicht KABK
Akkoord met de aanstelling van verenigingswerkers als toezichters in de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten op woensdagnamiddag en zaterdag.
KMO - HANDEL
55. Schorsen van een abonnement op de wekelijkse markt en toewijzen andere standplaats
Goedkeuring van de schorsing van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt wegens langdurige
afwezigheid van een marktkramer en het toewijzen van een andere standplaats.

56. Tijdelijke vergunning Horeca Inrichting. Eat@12 Herfst 2020. Industriepark De Bruwaan 1
Afleveren van een tijdelijke vergunning van 1 oktober tot en met 30 november 2020 voor de uitbating van
de horeca-inrichting Eat@12 herfst pop-up, Industriepark De Bruwaan 1.
57. Aanpassen van de toegekende subsidie voor de gevelrenovatie van het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Markt 34
Goedkeuring van de aanpassing van de toegekende subsidie voor de gevelrenovatie van een handelspand
gelegen in het kernwinkelgebied omwille van de toekenning van een erfgoedpremie.
58. Vergunning Horeca Inrichting. Figaro, Bergstraat 17 te Oudenaarde
Aflevering van een vergunning voor de uitbating van de horeca-inrichting Bergstraat 17.
59. Vraag toelating ambulante handel op het openbaar domein
Het college gaat niet in op de vraag om toelating voor het uitoefenen van een ambulante handel op
vrijdagen op het openbaar domein.
60. Tijdelijke inname openbaar domein. Ramoon, Nestor De Tièrestraat 35 ter gelegenheid van
Weekend van de Klant
Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat
35 voor het plaatsen van een tentje ter gelegenheid van het Weekend van de Klant.
61. Vraag uitoefenen ambulante activiteit op privé domein. Moerman Bart, Pruimelstraat 2
Goedkeuring van de aanvraag voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op privé-domein
Pruimelstraat 2.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 5 oktober 2020.

