Publicatie op 1 maart 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 22 FEBRUARI 2021 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

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

SECRETARIAAT
1.

Verslag vergadering politiecollege 11 februari 2021

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 11 februari 2021.
TOERISME
2.

Week van de stadsgidsen

Het college gaat akkoord met het in de bloemen zetten van de stadsgidsen tijdens de week van de
vrijwilliger.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Goedkeuring subsidie hernieuwbare energiebronnen bij particuliere woning (warmtepomp)

Goedkeuring subsidie hernieuwbare energiebronnen bij particuliere woning (warmtepomp)
4.

Vrijmaken van gronden 'Plas Modest' voor natuurbeheer

Het college gaat akkoord met het opzeggen van het vrije gebruiksrecht op de weilanden aan Plas Modest
en het instellen van een natuurbeheer op deze gronden.
5.

Deelname aan Communities in Bloom 2021 International Virtual Challenge

Het college gaat akkoord met de deelname aan Communities in Bloom 2021 International Virtual
Challenge.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Aktename Melding. Vaddenhoek 27. Plaatsen van een nieuwe veranda

Het college neemt akte van de melding in de Vaddenhoek 27, voor het plaatsen van een nieuwe veranda.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Drijfweg ZN. Rooien van een boom.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Drijfweg ZN, voor het rooien van een boom.
8.

Aktename melding. Sleegstraat 6. Bouwen van een veranda.

Het college neemt akte van de melding in de Sleegstraat 6, voor het bouwen van een veranda.
9.

Geen aktename melding. Eindrieskaai. Plaatsen extra container.

Het college neemt geen akte van de melding in de Eindrieskaai, voor het plaatsen van een extra container.
10. Aktename melding. Mijttestraat 36. Renoveren van een woning.
Het college neemt akte van de melding in de Mijttestraat 36, voor het renoveren van een woning.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 10. Slopen, herbouwen en herbestemmen van
gebouwen.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 10, voor het slopen, herbouwen en
herbestemmen van gebouwen.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Natendries 45. Aanleggen zwemvijver.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Natendries 45, voor het aanleggen van een
zwemvijver.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Axelwalle 11. Rooien van bomen.
Het college verleent een omgevingsvergunning in Axelwalle 11, voor het rooien van bomen.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Nestor De Tierestraat 111. Plaatsen lichtreclame.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor de Tierestraat 111, voor het plaatsen van
lichtreclame.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Gelukstede 12. renoveren van een woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in Gelukstede 12, voor het renoveren van een woning.
16. Afsprakenkader over conformiteitsonderzoeken in de te verlaten huurwoningen van nieuwe
huurders bij SVK Zuid-Oost-Vlaanderen
Het college gaat akkoord met de afsprakenkalender over conformiteitsonderzoeken in de te verlaten
huurwoningen van nieuwe huurders bij SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.
BESTUUR CULTUUR
17. De Woeker - Annulatie programmatie maart 2021 en alternatieven
Het college gaat akkoord met de annulatie programmatie maart 2021 en alternatieven in De Woeker.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
18. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN
19. Scherm OWS voor promo modeshow
Het college gaat akkoord met het plaatsen van een scherm OWS voor promo modeshow op het
Droesbekeplein.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
20. Inname fiets- en voetpad van de Kortrijkstraat naar de Koestraat
Het college verleent een vergunning van tijdelijk gebruik voor de inname van het fiets- en voetpad van de
Kortrijkstraat t.e.m. de Koestraat voor de periode van 1/3/2021 tot en met 31/12/2021.
BESTUUR SPORT
21. Geluidsproblematiek Groenhof
Het college gaat akkoord met het plaatsen van een net om de geluidsproblematiek aan het Groenhof te
verbeteren, en gaat voor de helft deze kosten dragen.
22. N - Sportkompas lagere scholen
Het college gaat akkoord met het aanbieden van een sportkompas aan het 3de en 4de leerjaar van de
lagere scholen en zal de gemaakte kosten op zich nemen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
23. N - Mobiliteitsplan
Het college gaat akkoord met het plan van aanpak voor het Mobiliteitsplan.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

24. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
39.069,59.
25. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
26. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van €
20.095,94.
27. Interne controle van de centrale kas d.d. 16/02/2021
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas d.d. 16/2/2021.
28. Controle contante gelden centrale kas d.d. 16/02/2021
Het college neemt kennis van de controle contant gelden centrale kas d.d. 16/2/2021.
29. Stad/OCMW - Kastoestand d.d. 31/12/2020
Het college neemt kennis van de kastoestand d.d. 31/12/2020 Stad/OCMW.
30. Stad/OCMW - Kastoestand d.d. 29/01/2021
Het college neemt kennis van de kastoestand d.d. 29/1/2021 van Stad/OCMW.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
31. Aankoop van 20 laptops met toebehoren - goedkeuring.
Het college gaat akkoord met de aankoop van 20 laptops met toebehoren.
32. Aankoop van boeken - dienstjaar 2021 - Goedkeuring gunning
Het college keurt de gunning goed voor de aankoop van boeken - dienstjaar 2021.
INFORMATICA
33. Verkoop van HP Prodesk 600 G3 Mini-pc
Het college gaat akkoord met de verkoop van een pc en scherm aan een werknemer op pensioen.
BESTUUR PERSONEEL
34. O - Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.
Een werknemer met ziekte wordt in disponibiliteit gesteld en er wordt wachtgeld toegekend.
35. O - Vacantverklaring participatie medewerker
De functie van medewerker communicatie-participatie, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband,
voltijds, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving met werfreserve. Voor deze functie
is een diploma op bachelor niveau vereist.
36. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Een werknemer had een werkongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor
blijvende invaliditeit weerhouden.
37. Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van gemeenschapswacht
Het college stelt de examenjury vast voor de selectie van een gemeenschapswacht.
38. O - Toelage bij oppensioenstelling.
Het college kent een eenmalige toelage toe aan een personeelslid die op pensioen gaat.
39. Aanpassingen van de activiteiten voor 2021
Het college gaat akkoord met de aangepaste activiteiten van WIM² voor de werknemers in 2021.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
40. Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week
Het college keurt het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week goed.
KMO - HANDEL
41. Vergunning Horeca Inrichting. Fresca Lunch, Hoogstraat 33 te Oudenaarde
Het college levert een vergunning Horeca Inrichting af.
42. Vraag voor herziening collegebeslissing in verband met het verbruiksterras Anita's Place,
Broodstraat 17
Het college gaat akkoord met het volledig gebruik van een terras tijdens de toegestane periode.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
43. Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO
Het college stelt enkele vrijwillige bus begeleiders aan voor scholen voor buitengewoon onderwijs.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 8 maart 2021.

