Publicatie op 16 maart 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 01 MAART 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.

Algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen

Het college beslist het nieuwe politiereglement goed te keuren en dit aan de volgende Gemeenteraad voor
te leggen tot definitieve goedkeuring.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Inspraakreactie inzake scopingnota 2 in het kader van de opmaak van het gewestelijk RUP
Rond Ronse

Het college beslist rekening te houden met het bestaande recreatieve medegebruik van de gronden in en
rond Koppenbergbos, zoals de Koppenbergcross en wenst in overleg te gaan zodat voldoende garanties
om recreatief medegebruik voor het voortbestaan van publieksevenementen zoals de Koppenbergcross
kunnen voorzien worden.
3.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 voor het breken van puin tot granulaat gelegen Lindestraat 44-46 te
Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor het breken van puin tot granulaat
gelegen Lindestraat 44-46 te Oudenaarde.
4.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 voor de bemaling voor het plaatsen van de fundering voor de
achterbouw gelegen Bergstraat 47 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor de bemaling voor het plaatsen van
de fundering voor de achterbouw gelegen Bergstraat 47 te Oudenaarde.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Berchemweg 29. Kleinhandelsvergunning.

Het college verleent een omgevingsvergunning, nl een kleinhandelsvergunning, in de Berchemweg 29.
6.

Verlenen Omgevingsverguning. Remparden 12. Regulariseren dakverdiep + brandtrap.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Remparden 12 voor het regulariseren van een
dakverdiep en brandtrap.
7.

K - Besluit Deputatie Beroep Heurnestraat - Scheldehof

Het college neemt kennis van het besluit Deputatie beroep betreffende het project Heurnestraat Scheldehof.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

O -Maaien voetwegen, braakliggende terreinen,...- dienstjaar 2021 -Goedkeuren
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het dossier maaien voetwegen,
braakliggende terreinen, onderhoud parkeerterrein Kerselare, bestrijding invasieve exoten, maaien
wandelpaden, onderhoud groenobjecten sport- en rugbysite, onderhoud zandbakken speelterreinen.
9.

Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019. Goedkeuren van de voorlopige oplevering.

Het college keurt de voorlopige oplevering goed m.b.t. de aanleg en herstel van voetpaden, dienstjaar
2019.
10. Inname openbaar domein op het Stationsplein - dossier IOD1261873
Het college verleent een tijdelijke vergunning voor de inname openbaar domein op het Stationsplein voor
het plaatsen van een stelling voor gevelwerken van 4/3/2021 tot en met 31/5/2021.
11. Inname openbaar domein in de Heurnestraat - dossier IOD1263048
Het college verleent een tijdelijke vergunning voor de inname openbaar domein in de Heurnestraat voor
het plaatsen van een stelling voor dakwerken van 8/3/2021 t.e.m. 31/3/2021.
12. O - goedkeuren addendum aan het projectcontract Fluvius dd° 12/10/2020.
Het college keurt het addendum goed aan het reeds goedgekeurd projectcontract Fluvius.
13. Inname openbaar domein in de Gaspar Heuvickstraat - dossier IOD1267875
Het college verleent een tijdelijke vergunning voor de inname openbaar domein in de Gaspar
Heuvickstraat voor het plaatsen van een stelling, container en mobiele kraan voor dakwerken van
3/3/2021 t.e.m. 12/3/2021.
14. Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - perceel 2.
Goedkeuren van eindafrekening t.b.v. 187.136,48 EUR incl. 21% btw
Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht Reinigen van ruiten en andere
oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - perceel 2 t.b.v. 187.136,48 EUR incl. 21% btw.
15. O - Fluvius: aanleg van elektriciteitsleidingen in de Kasteelstraat - Jan Zonder Vreeslaan.
dossiernr. 352068.
Het college verleent een machtiging voor de aanleg van elektriciteitsleidingen in de Kasteelstraat - Jan
Zonder Vreeslaan.
16. O - Proximus: uitvoering van telecommunicatiewerken in de Serpentstraat - Trompestraat en
Doorn. Dossiernr. 476841.
Het college verleent een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Serpentstraat - Trompestraat en Doorn.
17. Renovatie van voetwegen . Voorstel deelopdracht.
Het college keurt het voorstel deelopdracht Renovatie van voetwegen goed.
18. Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2022 -2027. Openbaar onderzoek VMM.
Het college gaat akkoord met met het Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2022 -2027, openbaar onderzoek
VMM.
19. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – plafonds en vloeren
Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – plafonds
en vloeren.
20. N - Aanleg dienstweg Maalderijstraat.
Het college gaat akkoord met de aanleg van een dienstweg in de Maalderijstraat.
BESTUUR SPORT
21. Alternatief pop-up zomerspeelplein
Het college gaat akkoord met de aankoop en plaatsing van een mobiel evenwichtsparcours op de Markt
tijdens juli en augustus.
22. Aanvraag uitzondering op politiereglement door Donkvissers Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de aanvraag tot uitzondering op politiereglement door de Donkvissers
Oudenaarde.
23. N - Organisatie Triatlon van Vlaanderen dd.23.05.2021 - Medewerking Stad
Het college gaat akkoord met de medewerking van onze stad voor de organisatie van de Triatlon van
Vlaanderen dd.23.05.2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
24. Advies politie ivm aanvragen zebrapaden
Het college staat een extra zebrapad toe in de Minderbroederstraat, thv Doornikse Heerweg 41 en
Kraneveld.
25. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Broekstraat
Het college staat een extra parkeerplaats goed voor mensen meteen handicap in de Broekstraat.
26. Verbetering bushaltes gewestwegen Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de verbetering van bepaalde bushaltes op onze gewestwegen te
Oudenaarde.
27. Nieuwe subsidie voor veilige schoolroutes op gemeentewegen
Het college neemt kennis van de nieuwe subsidie voor veilige schoolroutes op gemeentewegen.
28. Bestuurlijke vervoerregioraad 12/02/21
Het college neemt kennis van de Bestuurlijke vervoerregioraad 12/02/21.
29. Aanpassing opening loketten NMBS
Het college neemt kennis van de nota van de NMBS betreffende aangepaste openingsuren van de
loketten.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
30. Bezwaar tegen de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 - kohierartikel
169003462 - gunstig
Het college willigt het bezwaar tegen de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 kohierartikel 169003462 in.
31. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden, aj. 2020 - kohierartikels 5590000098 & 550000099 - ongunstig
Het college keurt het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en
overige woongelegenheden, aj. 2020 - kohierartikels 5590000098 & 550000099 af.
32. Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten
Het college gaat akkoord met de rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
33. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
58.649,33.
34. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
35. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
36. Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. - Perceel 2
(Reinigen van andere oppervlakten in diverse stadsgebouwen.) - bestek nr L00202020

Het college verleent goedkeuring aan het gunningsvoorstel: reinigen van ramen en andere oppervlakten
van stads-en OCMWgebouwen. - Perceel 2 (Reinigen van andere oppervlakten in diverse
stadsgebouwen.)
37. Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. - Perceel 1
(Reinigen van ramen in diversen stads- en OCMWgebouwen.) - bestek nr L00202020
Stopzetting opdracht.
Het college zet de opdracht reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. Perceel 1 (Reinigen van ramen in diversen stads- en OCMWgebouwen.) - bestek nr L00202020 stop.
BESTUUR PERSONEEL
38. Goedkeuren kandidaten coördinator BKO
Het college keurt de kandidatelijst coördinator BKO goed.
39. Goedkeuren kandidaten gemeenschapswacht
Het college keurt de kandidaten voor gemeenschapswacht goed.
40. N - Sluiting en dienstvrijstelling 2021.
Het college neemt nota van de sluiting en dienstvrijstelling voor 2021 voor het stadspersoneel.
41. N - Vaccinatie vrijstelling covid.
Het college beslist dat elk personeelslid een vrijstelling krijgt voor de verplaatsing naar de
vaccinatieplaats, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
42. Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week
Het college keurt het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 5u/week goed van een werknemer.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
43. Uitbreiding vaste benoeming beeldatelier
Het college staat een uitbreiding vaste benoeming beeldatelier toe aan een medewerker.
44. Verlofaanvraag vastbenoemd leraar vanaf 01.01.2021
Het college gaat akkoore met de verlofaanvraag van een vastbenoemd leraar vanaf 01.01.2021.
45.

Verlofaanvraag vastbenoemd leraar beeldatelier vanaf 01.01.2021

Het college gaat akkoord met de verlofaanvraag van een vastbenoemd leraar beeldatelier vanaf
01.01.2021.
46. Verlofaanvraag vastbenoemd leraar beeldatelier vanaf 01.01.2021
Het college gaat akkoord met de verlofaanvraag van een vastbenoemd leraar beeldatelier vanaf
01.01.2021.
JEUGD
47. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst
Het college gaat akkoord met het aanstellen van vrijwilligers voor activiteiten bij de jeugddienst.
48. Stille studeerruimte tijdens corona
Het college gaat akkoord met het openstellen van een studeerruimte voor jongeren tijdens corona.
49. Gebruik adresgegevens voor werving animatoren
Het college gaat akkoord met het gebruik adresgegevens 15- en 16-jarigen uit Oudenaarde voor de
werving van nieuwe animatoren voor de speelpleinwerking ZAP.
Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 15 maart 2021.

