STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN ZITTING VAN
MAANDAG 26 OKTOBER 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.

Verslag vergadering politieraad op 13 oktober 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de politieraad van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 13 oktober 2020.
2.

Verslag vergadering politiecollege 16 oktober 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 16 oktober 2020.
3.

Vacaturebericht Algemeen Directeur

Het college neemt kennis van het vacaturebericht voor de functie van algemeen directeur van de stad en
het OCMW.
TOERISME
4.

Toewijs opdrachten aan Digital Cordon Bleu.

Het college beslist het toewijzen van opdrachten in het kader van toeristische projecten aan het bedrijf
Digital Cordon Blue goed te keuren.
5.

Werkkledij Toerisme - MOU Museum

Het college keurt de aankoop van werkkledij voor het personeel van de dienst Toerisme en het museum
MOU goed op voorwaarde dat de kledij voldoet aan het label Schone Kleren.
6.

Jubilea maand november.

Het college neemt kennis van de huwelijksjubilea die in de loop van de maand november worden gevierd.
In het kader van de corona-maatregelen vinden de vieringen niet in het stadhuis plaats. Het gebruikelijke
geschenk wordt aan huis bezorgd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
7.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor het
hernieuwen en veranderen van een iioa van klasse 2 - benzinestation gelegen Meerspoort 51 te
Oudenaarde

Besluit van het college met de aflevering van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en
veranderen van een iioa van klasse 2: het benzinestation Meerspoort 51.
8.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een iioa van klasse 3 - carrosseriebedrijf met spuitcabine gelegen Georges Lobertsstraat 56
te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: het carrosseriebedrijf met
spuitcabine in de Georges Lobertstraat 56.

9.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een iioa van klasse 3 - lijnbemaling voor renovatie collector Bruwaan Serpentsstraat
gelegen Serpentsstraat znr te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een iioa
van klasse 3 - lijnbemaling voor renovatie collector Bruwaan Serpentsstraat gelegen Serpentsstraat znr te
Oudenaarde
10. Toestemming voor het ophalen van benzinemotoren op het containerpark voor educatief
gebruik
Het college gaat ermee akkoord dat het GO! Atheneum Oudenaarde benzinem in het recyclagepark
ophaalt voor educatief gebruik
11. Verderzetting van het VLINDER-project door financiële ondersteuning van 2 weerstations.
Het college gat akkoord met de verderzetting van het VLINDER-project door financiële ondersteuning
van 2 weerstations. Het prject wordt opgevolgd door het Bernardustechnicum en maakt deel uit van een
netwerk van 60 weerstations in Vlaanderen dat de invloed van de omgeving op het lokale klimaat
bestudeert.
12. Deelname aan de Groepsaankoop 100 % groene stroom georganiseerd door Provincie OostVlaanderen
Akkoord met deelname aan de 10de editie van de Groepsaankoop 100 % groene stroom georganiseerd
door de provincie Oost-Vlaanderen door het voeren van promotie en een loket ter beschikking te stellen
waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.
13. Melding opmaak proces-verbaal sloopwerken Groenstraat 75
Het college neemt kennis van de melding van de opmaak van een proces-verbaal naar aanleiding van
sloopwerken in de Groenstraat 75
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat. Verkaveling.
Verlening van een omgevingsvergunning voor een verkavelingsproject in de Kortrijkstraat voor de bouw
van 7 eengezinswoningen en 2 meergezinswoningen.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Akkerstraat 113. Bouwen garage.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een garage Akkerstraat 113.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Martijn van Torhoutstraat 96. Rooien boom.
Voor het rooien van een boom in de Martijn van Torhoutstraat 96 wordt door het college een
omgevingsvergunning afgeleverd.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg 108.

Aanbouwen van een bijgebouw.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het aanbouwen van een bijgebouw in de Doornikse
Heerweg 108.
18. Aktename melding. Robert De Preesterstraat 98. Plaatsen veranda.
Het college neemt akte van de melding van de bouw van een veranda aan de woning Robert De
Preesterstraat 98.
19.

Verlenen Omgevingsvergunning. Spoorweglaan 42. Verbouwen van een woning.

Voor het verbouwen van de woning Spoorweglaan 42 wordt door het college een omgevingsvergunning
afgeleverd.

20. Aktename Melding. Pauwel Vanderscheldenstraat 64. Bouwen annex.
Het college neemt akte van de melding van de bouw van een annex aan de woning in de Pauwel
Vanderscheldenstraat 64.
21. Verlenen Omgevingsvergunning. Steenbergstraat 2. Wijzigen voorgevel en aanbrengen
isolatie.
Voor het dichten van enkele ramen in de voorgevel van de woning Steenbergstraat 2 en het aanbrengen
van isolatie verleent het college een omgevingsvergunning.
22. Geen Aktename Melding. Heurnestraat 394. Bouwen tuinhuis.
Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een tuinhuis in de Heurnestraat 394 pùdat
het aanvraagdossier niet aan de geldende voorschriften voldoet.
23. Verlenen Omgevingsvergunning. Pater Ruyffelaertstraat zn. Verkavelen van grond in twee
loten.
Het college levert een omgevingsvergunning af voor een verkavelingsproject in de Pater
Ruyffelaertstraat. Het project omvat twee loten voor gesloten bebouwing.
24. Verlenen Omgevingsvergunning. Meldenstraat 71-73. Verkavelen van grond in 5 loten.
Voor de verkaveling van de gronden Meldenstraat 71-73 in 5 loten voor de bouw van gekoppelde
eengezinswoningen met garage verleent het college een omgevingsvergunning.
25. Verlenen Omgevingsvergunning. Ronsen Heerweg. Bouwen woning.
Het college levrt een omgevingsvergunning af voor het vouwen van een woning in de Ronsen Heerweg.
BESTUUR CULTUUR
26. O - Bepalen toegangsprijzen avond- en familievoorstellingen De Woeker - najaar 2020.
Goedkeuring van de toegangsprijzen voor de avond- en familievoorstellingen in het
gemeenschapscentrum De Woekertijdens het najaar 2020.
27. Uitbetaling projectsubsidie “200 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Eine” ondanks
Corona.
Het college gaat akkoord met de volledige uitbetaling van de projectsubsidie “200 jaar Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia Eine” ondanks de annulatie van enkele projectonderdelen door de Coronamaatregelen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
28. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Walburga
Oudenaarde, Sint-Martinus Mater en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele.
EVENEMENTEN
29. Politiereglement op het verkeer i.k.v. Tournée Flandrienne
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer in het kader van het evenement Tournée Flandrienne
op 8 november 2020.
30. Concert "weer-klank, pianoparels"
Het college gaat akkoord met de organisatie van het concert "Weer-Klank, Pianoparels” door DAGRO
vzw o.l.v. Jan Lust in de kapel van Kerselare op 7 november 2020.

31. Draaimolen eindejaar
Akkoord met de huur en de opstelling gedurende een maand tijdens de eindejaarsperiode van een
carrousel op het evenementenplein op de Markt.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
32. Liedtskasteel - restauratie. Goedkeuren van het aangepast ontwerp.
Goedkeuring van het aangepast ontwerp, het bestek, de raming en de lastvoorwaarden voor de restauratie
van het Liedtskasteel. Het restauratiedossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
33. O.-L.-V. Pamelekerk. Plaatsen van alarmsysteem, branddetectie en camerabeveiliging. Gunstig
advies beslissing kerkfabriek OLV Pamele van 12 oktober 2020.
Het college geeft gunstig advies over de beslissing van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Pamele voor het plaatsen van een alarmsysteem, branddetectie en camerabeveiliging.
34. O- Livestream OCMW- en gemeenteraad. goedkeuren lastvoorwaarden en gunning.
Goedkeuring van de gunning van de overheidsopdracht “livestreamen van de vergaderingen van de
gemeente- en OCMW-raad” aan de firma Herthog BV.
35. Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat - dossier IOD1210408
Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Jacob Lacopsstraat 17 voor het
uitvoeren van gevelwerken tijdens de periode van 9 tot en met 23/11/2020.
36. O- Farys : vernieuwen drinkwaterleiding t.h.v. Jezuïetenplein / Lappersfort.
Het college verleent een machtiging aan Farys voor het vernieuwen van de drinkwaterleiding op het
Jezuïetenplein en in het Lappersfort.
37. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 1 (HVAC sanitair) - bestek nr W59032018. Goedkeuring van de aangepaste eindstaat.
Goedkeuring van de aangepaste eindstaat voor de renovatiewerken aan het ontmoetingscentrum aan de
Heurnestraat in Heurne: perceel 1 (HVAC - sanitair).
38. Herbestemming Huis De Lalaing.
Het college gaat akkoord met het opstarten van onderhandelingen in het kader van de herbestemming van
het Huis De Lalaing aan de Bourgondiëstraat.
39. Gemeente saneringsbijdrage en saneringsvergoeding 2021.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding
2021. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelgd.
40. Verdurestraat: verwijderen paaltjes en vuilnisbak
Akkoord met het tijdelijk verwijderen van de houten paaltjes en de vuilnisbak in de Verdurestraat om de
eiegenaars van de garages tijdens de werken in de Stationsstraat de mogelijkheid te bieden de
Verdurestraat met hun voertuig uit te rijden.
BESTUUR SPORT
41. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst
Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger voor medewerking bij de organisatie van het project
‘Generatie Rookvrij’van de stedelijke sportdienst.
42. Politiereglement Koppenbergcross
Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Koppenbergcross op 31
oktober 2020.

43. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking aan het 55+ programma
Aanstelling van 2 monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de organisatie van de seniorenlessen in
het 55+ programma van de stedelijke sportdienst.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
44. Signalisatie leveringen AD Delhaize Nederename
Akkoord met het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers naar het warenhuis AD Delhaize in Nederename
n.a.v. de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.
45. K - Ontwerpverslag bestuurlijke vervoerregioraad 11/09/2020
Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de bestuurlijke
Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen op 15 september 2020.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
46. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
74.611,54.
47. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van €
-97.606,29, € 1.325,72, € 700.495,61, € 3.549,90, € -500,00, € 92,17, € 48.892,36, € 3.761,49, €
39.333,94, € 49.555,70, € 33, 11, € 32,67, € 322.690,28, €-117,34, € 5.000,00, € 938.041,82, € 3.549,90,
€ 355.806,37, € 59.910,75, € 13.248,50, € 1.403,70 en € -16.413,41.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
48. O - Aankoop hoogstambomen - inboet en nieuwe aanplant 2020
Goedkeuring van de gunning van de overheidsopdracht ‘Aankoop van hoogstambomen - inboet en
nieuwe aanplant 2020’ aan Boot & Dart Boomkwekerijen
INFORMATICA
49. Vervanging bestaande contracten betaalterminals bij Keyware om contactloos te kunnen
betalen
Het college neemt kennis.
50. Bestelbons Keyware om de transactiekosten van de betaalterminals over te dragen van
Worldline naar Paynovate
Het college neemt kennis van de overdracht van de transactiekosten van de betaalterminals.
BESTUUR PERSONEEL
51. O - Projectmedewerker klimaat.
Aanstelling van een voltijds projectmedewerker klimaat in contractueel dienstverband.
52. O - verhoging maaltijdcheques.
Goedkeuring van de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques voor het stads- en OCMWpersoneel van € 7,00 naar € 8,00.
53. Tijdelijke uitbreiding uren in kader van vervanging BKO.
Goedkeuring van de tijdelijke uitbreiding van de werkuren van een stadsmedewerker om de langdurige
afwezigheid wegens ziekte van medewerkers te ondervangen die instaan voor de opvolging van de
buitenschoolse kinderopvang.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
54. SAMWD vacante opdrachten toestand 15/10/20
Mededeling van de vacante lerarenbetrekkingen toestand 15/10/2020 aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans.
KMO - HANDEL
55. Vergunning Horeca Inrichting. Odnar, Aalststraat 200 te Oudenaarde
Aflevering van een vergunning Horeca-Inrichting voor de horecazaak Odnar, Aalststraat 200.
56. Wijzigen van de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder
Goedkeuring van de actualisering van de tarieven van de vergunning voor het exploiteren van een dienst
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder door Taxi’s De Meyer.
57. Vergunning winterterras Frietshop Sabine, Hoogstraat 13
Aflevering van een vergunning voor de uitbating van een winterterras door Frietshop Sanine, Hoogstraat
13.
58. Vraag voor het uitoefenen van ambulante handel op privé domein palend aan het openbaar
domein.
Het college gaat akkoord met het uitoefenen van een ambulante handel op dinsdagen op het privé domein
Hauwaart 22, palend aan het openbaar domein.
59. Tijdelijke inname van het openbaar domein. Vraag voor het plaatsen van een
aanhangkoelwagen, Hoogstraat 25
Akkoord voor het tijdelijk plaatsen van 22 december 2020 tot en met 3 januari 2021 van een aanhangkoelwagen ter hoogte van de traiteurzaak Hoogstraat 25.
60. Pop-up horeca bar-en caféconcepten winter 2020
Het dossier werd uitgesteld.
61. Vraag voor het plaatsen van een tent voor wachtende klanten. Koningsfrietje, Prins
Leopoldstraat
Akkoord met het plaatsen tot 31 maart 2021 van een tent voor wachtende klanten aan het Koningsfrietje,
Prins Leopoldstraat.
JEUGD
62. Stageaanvraag student Pedagogie van het Jonge Kind
Het college stemt in met de stageaanvraag bij de stedelijke jeugddienst van een student Pedagogie van het
Jonge Kind voor de periode 11 februari 2021 tot 4 juni 2021.
63. Stageaanvraag student sociaal werk
Het college stemt in met de stageaanvraag bij de stedelijke jeugddienst van een student sociaal werk voor
de periode 16 november 2020 tot 8 januari 2021.
64. Wijziging i.v.m. het ter beschikking stellen van gratis tickets sinttheater voor het personeel
Akkoord met de voorgestelde wijziging i.v.m. het ter beschikking stellen van gratis tickets aan het stadsen OCMW-personeel voor het Sinttheater.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 16 november 2020.

