STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN MAANDAG 5 OKTOBER 2020 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Update algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen.

Het college neemt kennis van het gunstig advies van de stedelijke jeugdraad en adviseert het voorgestelde
gewijzigde algemeen politiereglement van de politiezone Vlaamse Ardennen gunstig voor zover geen
sluitingsuur aan de horeca wordt opgelegd.
2.

Verslag van de vergadering van het politiecollege op 18 september 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 18 september 2020.
TOERISME
3.

Besluit van de burgemeester Ronde van Vlaanderen

Het dossier werd uitgesteld.
4.

Besluit van de burgemeester Nationaal Kampioenschap Dressuur Pony en Paarden

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 1 oktober 2020 in het kader van de
verkeersmaatregelen n.a.v. het Nationaal Kampioenschap Dressuur Pony's en Paarden op 3 en 4 oktober
in Heurne.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een iioa van klasse 3 - bovengrondse propaangastank van 1.000 liter gelegen Tuinwijk 41
te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: een bovengrondse
propaangastank van 1.000 liter, Tuinwijk 41.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 102. Plaatsen afsluiting.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een houten afsluiting van 1,80
meter hoog Kortrijkstraat 102.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Kraneveld 44. Verbouwen woning.

Voor het verbouwen van de eengezinswoning Kraneveld 44 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Wolvenstraat 20. Bouwen carport.

Voor de plaatsing van een carport Wolvenstraat 20 wordt door het college een omgevingsvergunning
verleend.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikstraat 9. Bouwen van 4 appartementen.

Het dossier werd uitgesteld.

10. Weigeren Omgevingsvergunning. Serpentstraat. Verkaveling.
De aanvraag om een verkavelingsvergunning voor grond aan de Serpentstraat in Eine met het oog op het
bouwen van 2 eengezinswoningen wordt door het college geweigerd omwille van een procedurefout bij
het openbaar onderzoek.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Keizer Karelstraat 15. Renoveren en uitbreiden woning.
Voor het renoveren en uitbreiden van de woning Keizer Karelstraat 15 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 243. Verkavelen van gronden in 3 loten
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond aan de Broekstraat 243 in
drie loten voor koppelbebouwing.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Herlegem. Verkavelen van grond.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verkaveling van een terrein aan Herlegem in drie
loten met het oog op de bouw van 3 vrijstaande woningen.
14. Weigeren Omgevingsverguning. Kortrijkstraat 12. Wijzigen voorgevel van raam naar
sectionale poort.
Het dossier werd uitgesteld.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Scheldesteenstraat. Bijstellen verkaveling.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling in de Scheldesteenstraat
18, 20, 21, 23 met het oog op de inplanting van een carport.
16. Weigeren Omgevingsverguning. St Salvatorstraat 2-4. Samenvoegen van 2 woningen
De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het samenvoegen van de aanpalende woningen SintSalvatorstraat 2 en 4 wordt door het college geweigerd omdat de aanvraag niet in overeenstemming is
met de wettelijke bepalingen.
17. Aktename Melding. Weihagestraat 16. Plaatsen veranda
Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een veranda aan de woning Weihagestraat
16.
18. addendum 1_toetreding_ImmoMarkant_SHMVLAR
Het college gaat akkoord met de ondertekening van het addendum aan het Brownfieldconvenant 145
Saffre Fréres met de toetreding van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en Immo
Markant als actoren voor de realisatie van diverse woonprojecten.
BESTUUR CULTUUR
19. De Woeker - Evaluatie voorjaar 2020 en Programmatie voorjaar 2021.
Het college neemt kennis van de evaluatie van het voorjaar 2020 in cultuurcentrum De Woeker en gaat
akkoord met de voorjaarsprogrammatie 2021 met inbegrip van de financiële consequenties door de
coronacrisis.
20. Impact Coronacrisis op wijkwerking, activiteiten buurt- en straatcomités; voorstel van
ondersteuning 2021.
Het college gaat akkoord met het voorstel van ondersteuning in 2021 aan wijk-, buurt- en straatcomités
met de middelen die door het Noodfonds aan de stad werden toegekend voor ondersteuning van het lokale
verenigingsleven n.a.v. de coronacrisis.
BURGERZAKEN BEVOLKING
21. Gebruik stembussen sociale verkiezingen Atkore
Akkoord met het tijdelijk gebruik van de stembussen van de stad door de firma Atkore ter gelegenheid
van de organisatie van de sociale verkiezingen op 17 november 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
22. Goedkeuren gewijzigd meerjarenplan 2020 - 2025 div kerkfabrieken
Goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 van diverse Oudenaardse kerkfabrieken
(Bevere, Edelare, Melden en Sint-Walburga). Het dossier wordt voor bekrachtiging aan de gemeenteraad
voorgelegd.
23. Kerkfabrieken: goedkeuren budget 2021
Goedkeuring van het budget 2021 van de 14 Oudenaardse kerkfabrieken. Het dossier wordt voor
bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.
24. Goedkeuren budgetwijziging 2020 - diverse kerkfabrieken
Goedkeuring van de budgetwijziging 2020 van diverse Oudenaardse kerkfabrieken. Het dossier wordt
voor bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.
EVENEMENTEN
25. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Aarova Rally feestzone
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. het instellen van een feestzone t.g.v. de
organisatie van de Aarova Rally op 10 en 11 oktober 2020.
26. Politiereglement op het verkeer i.k.v. verkenningen Aarova Rally
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer in het kader van de organisatie van
verkenningsritten voor de Aarova Rally op zaterdag 10 oktober 2020 tussen 13.00u en 18.00u.
27. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Aarova Rally voetgangersverkeer
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer voor de organisatie van het voetgangersverkeer op
het parcours van de Aarova Rally op zondag 11 oktober 2020.
28. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Aarova Rally
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer op 10 en 11 oktober 2020 naar aanleiding van de
organisatie van de Aarova Rally.
29. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Ronde van Vlaanderen
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen voor
elite dames en heren op 18 oktober 2020.
30. Sint-Martinus kermis Edelare
Het college gaat akkoord met de afgeslankte organisatie van de Sint-Martinuskermis in Edelare. Het
programma beperkt zich tot een kleine optocht van enkele ruiters, enkele leden van het feestcomité en
enkele trommelaars volgens de veiligheidsmaatregelen door de coronacrisis.
31. Halloweentocht chiro voaders Eine
Akkoord met de organisatie van een Halloweentocht door de Chiro Voaders Eine op 24 oktober 2020 op
voorwaarde dat alle veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis worden opgevolgd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
32. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen. Aanvullende werken - bestek nr
W60592019. Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning met betrekking tot de aanvullende opdracht voor het herstellen en aanleggen
van wegen en voetpaden in natuursteen aan de firma Cocquyt-De Smet bvba.
33. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2020. Aanvullende werken.
Bestek nr. W61362020. Goedkeuring gunning.
Goedkeuring van de gunning met betrekking tot de aanvullende opdracht voor het buitengewoon
onderhoud aan asfaltverhardingen aan de firma Stadsbader nv.

34. Weg- en rioleringswerken Broekstraat ( 1ste fase : Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr.
W00752017. Goedkeuring van de eindafrekening.
Goedkeuring van de eindafrekening voor de 1ste fase van de weg- en rioleringswerken in de Broekstraat.
De beslissing wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.
35. Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken - bestek nr. W59732020. Goedkeuring
gunning.
Goedkeuring van de gunning met betrekking tot de heraanleg van de Donkstraat en de
waterbeheersingswerken aan de firma nv Wannijn.
36. Oprichting distributiecabine en aanleg nutsleidingen in VK Scheldekop.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het oprichten van een distributiecabine en de aanleg van
nutsleidingen in de verkaveling Scheldekop. (fase 2).
37. Inlussen nieuwe distributiecabine Tuybenslos. Dossiernr. 319775.
Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het inlussen van een nieuwe distributiecabine in de
Tuybenslos.
38. Inname openbaar domein in de Ganzendries - dossier IOD1196709
Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein Ganzendries 29 voor het plaatsen
van een container op 8 oktober 2020 voor de uitvoering van afbraakwerken.
39. Inname openbaar domein op de hoek Beaucarnestraat-Abdijstraat - dossier IOD1199287
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de hoek van de Beaucarnestraat met de
Abdijstraat voor de uitvoering van gevelwerken tijdens de periode van 14 tot en met 30/10/2020.
40. Verkoop eigendom Westerring. Recht van voorkoop stad.
Het college beslist geen beroep te doen op het voorkooprecht van de stad naar aanleiding van de verkoop
van de bedrijfsunit Westerring 27+ met grond en gemeenschappelijke wegenis.
BESTUUR SPORT
41. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking aan het 55+ programma
Goedkeuring van de aanstelling van een sportmonitor voor medewerking aan de activiteit dansmix voor55
-plussers, georganiseerd door de stedelijke sportdienst.
42. Infrastructuursubsidie Sparta Bevere aanpassing
Goedkeuring van de aanpassing door een rekenfout van de eerdere goedkeuring van een kleine
infrastructuursubsidie aan voetbalclub Sparta Bevere voor een kleine investering.
43. Organisatie Koppenbergcross
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Koppenbergcross op 31 oktober 2020. Omwille van
de coronacrisis wordt op het parcours geen publiek toegelaten.
44. Organisatie koningsvissing, zwaarste vis en 7e reeks van het clubkampioenschap in de
Donkvijver op 18 oktober 2020. Vraag tot schenken van 3 trofeeën
Akkoord met de organisatie op zondag 18 oktober van diverse viswedstrijden aan de Donkvijver door de
Bareelhoekvissers Bevere en met het schenken van de nodige trofeeën aan de koning, clubkampioen en
de vanger van de zwaarste vis.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
45. Politiereglement site Sociaal Huis
Akkoord met het voorstel van politiereglement op het verkeer en het reglement in het kader van
voorbehouden parkeerplaatsen op de site van het Sociaal Huis Meerspoort 30.
46. Omloop - doorlopende straat
Het dossier werd uitgesteld.

47. Participatieavond leefbare woonwijken en fietsnetwerk
Het college neemt kennis van de presentatie van het onderdeel participatie in het kader van het nieuwe
mobiliteitsplan, voorgesteld door het studiebureau Tridée.
48. Participatieavond circulatie Eine
Het college neemt kennis van de presentatie door het studiebureau Tridéé van het participatietraject voor
het circulatieplan Eine in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan.
49. Toelichting Tridée voorstel scenario's en circulatieplan Eine
Het college neemt kennis van de presentatie door het studiebureau Tridéé van het circulatieproject Eine in
het kader van het nieuwe mobiliteitsplan.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
50. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
111.120,02.
51. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van
3.225,58 euro, 5.407,59 euro, 1.500,00 euro, 9.325, 98 euro en -4.910,11 euro, -2.900,00 euro, 67.493,54
euro, 3.212,30 euro, -7,34 euro, -3.030,37 euro, -3.597,27 euro, -777,77 euro en 238,65 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
52. Levering van elektriciteit en aardgas door de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv goedkeuren van de definitieve overeenkomsten met opname van de kostendekkende
vergoedingen.
Goedkeurng van de definitieve overeenkomsten met opname van de kostendekkende vergoedingen in het
kader van het dossier 'Leveren van elektriciteit en aardgas door de aankoopcentrale Vlaams
Energiebedrijf nv'.
53. Goedkeuren van de overeenkomst met de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv voor de
injectie van elektriciteit in België
Goedkeuring van de overeenkomst met de Aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf nv voor de injectie
van elektriciteit voor de stad en het OCMW.
BESTUUR PERSONEEL
54. Tijdelijke aanstelling administratieve medewerker personeel.
Tijdelijke aanstelling met ingang van 8 oktober 2020 van een administratief medewerker ter vervanging
van een afwezige medewerker wegens ziekte.
55. Goedkeuren kandidaten vliegende opvangkracht.
Goedkeuring van de kandidatenlijst met personen die in aanmerking komen voor de functie van vliegende
opvangkracht voor de buitenschoolse kinderopvang.
56. Aanstellen leerkracht muziekinitiatie, schooljaar 2020 - 2021.
Aanstelling van een leerkracht muziekinitiatie piano in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans voor het schooljaar 2020-2021.
57. Uitbreiding uren schoonmaakster.
Goedkeuring van de uitbreiding met 4 uren van de werkuren van een schoonmaakster in contractueel
dienstverband voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
58. Ontslag wegens mutatie
Kennisname en goedkeuring van het ontslag van een leerkracht viool wegens mutatie. naar een andere
academie.
59. Ontslag wegens mutatie
Kennisname en goedkeuring van het ontslag van een leerkracht hoorn wegens mutatie. naar een andere
academie.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
60. Toezicht KABK/ Verenigingswerk
Goedkeuring van de aanstelling van verenigingswerkers van 1 september tot en met 31 december 2020
voor het uitoefenen van toezicht en de opvang van leerlingen tjdens de wisseling van de lesuren.
61. Tijdelijke aanstelling voor 4/20 en voor 3/20 in een niet-vacante betrekking
Tijdelijke aanstelling voor 4/20 en voor 3/20 in een niet-vacante betrekking van een leerkracht
schilderkunst en beeldende en audiovisuele kunsten met ingang van 1 september 2020.
62. Verlof voor verminderde prestaties 55+ voor 6/22
Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een 55+-leerkracht voor 6/22
tijdens het schooljaar 2020-2021.
63. Verlofaanvraag TAO voor 7/20 + AVP voor 1/20
Goedkeuring van de verlofaanvraag voor 7/20 voor een tijdelijk andere opdracht en afwezigheid voor
verminderde prestaties voor 1/20 van een vast benoemde leerkracht.
64. Verlof Afwezigheid verminderde prestaties voor 2/22 vast benoemd leraar Beeldatelier
Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor afwezigheid met verminderde prestaties voor 2/22 van een
vast benoemd leraar Beeldatelier tijdens het schooljaar 2020-2021.
65. Lesurenpakket KABK voor het schooljaar 2019-2020
Het college gaat akkoord met de voorgestelde besteding van het lesurenpakket aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten tijdens het schooljaar 2019-2020.
KMO - HANDEL
66. Vraag voor uitoefenen ambulante activiteit op privé domein palend aan de openbare weg.
Meldenstraat 65
Het college gaat in op de vraag vn een handelaar voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op het
privé-domein Meldenstraat 65, palend aan de openbare weg.
67. Winterterrassen voor de horeca
Het dossier werd uitgesteld.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 19 oktober 2020.

