Publicatie op 1 juni 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
DINSDAG 25 MEI 2021 OM 16.30 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Bart Dossche: schepen

SECRETARIAAT
1.

Beleidsevaluatie 2020 - jaarrekening 2020

Het college neemt kennis van de beleidsevaluatie en jaarrekening van 2020.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
2.

Verlenging bronopsporing en quarantainehandhaving tot 31 augustus

Het college gaat akkoord met de verlenging contract bronopsporing en quarantainehandhaving tot 31
augustus 2021.
TOERISME
3.

lijst socio-culturele vrijwilligers

Het college gaat akkoord met de lijst socio-culturele vrijwilligers voor verschillende afdelingen.
4.

Jubileums maand juni

Het college neemt kennis van de Jubileums voor de maand juni.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 - plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.600 liter
gelegen Onderwaarde 5 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA
van klasse 3 - plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.600 liter gelegen Onderwaarde 5 te
Oudenaarde
6.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen over een aanvraag tot
vegetatiewijziging - bebossen van 2 percelen bestaand grasland gelegen Hemelrijkstraat te
Oudenaarde - voorwaardelijk vergund

Besluit van het college van burgemeester en schepenen over een aanvraag tot vegetatiewijziging bebossen van 2 percelen bestaand grasland gelegen Hemelrijkstraat te Oudenaarde - voorwaardelijk
vergund
7.

Advies over een gemengde omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 1 met SH
(gewijzigde projectinhoud) - gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw gelegen SintHilariuslindestraat 11 te Oudenaarde - voorwaardelijk gunstig

Advies over een gemengde omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 1 met SH
(gewijzigde projectinhoud) - gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw gelegen Sint-Hilariuslindestraat
11 te Oudenaarde - voorwaardelijk gunstig
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Nestor De Tièrestraat 124-126. Verbouwen schuur
voormalige hoeve

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 124-126 voor het verbouwen
van een schuur in een voormalige hoeve.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Tivolistraat 141. Bouwen van een carport

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tivolistraat 141 voor het bouwen van een carport.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Heurnestraat 169. Aanbrengen van gevelisolatie en crepi
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 169 voor het aanbrengen van
gevelisolatie en crepi.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Nederenamestraat 269. Plaatsen van voorgevelisolatie en
crepi
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 269 voor het plaatsen van
voorgevelisolatie en crepi.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Galgestraat 71. bouwen van een meergezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Galgestraat 71 voor het bouwen van een
meergezinswoning.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Meidoornstraat 4. Verbouwen van een eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meidoornstraat 4 voor het verbouwen van een
eengezinswoning.
BESTUUR CULTUUR
14. Collectie “100 jaar lingerienijverheid in Oudenaarde” dhr Miclotte - ondersteuning
Het college gaat akkoord met steun aan de heer Armand Miclotte op vlak van bewaring en in de toekomst
mogelijke ontsluiting van zijn verzameling “100 jaar lingerienijverheid in Oudenaarde”.
15. Aanvraag projecttoelage voor kunstroute PASS.
Het college gaat akkoord met een projecttoelage voor kunstroute PASS.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
16. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN
17. Evenement op openbaar domein: Nostalbus
Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement op openbaar domein: Nostalbus.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
18. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal - fase 1 - goedkeuring verrekening 4
t.b.v. € 14.300,37 excl. btw
Het college geeft goedkeuring voor de 4de verrekening i.v.m. de opdracht voor de restauratie en
herbestemming O.L.Vrouwehospitaal.
19. Herinrichting bibliotheek: totaalinrichting. Goedkeuring termijnsverlenging
Het college geeft goedkeuring van de termijnsverlenging inzake de opdracht voor de herinrichting van de
bibliotheek.
20. O - Fluvius: aanleg nieuw distributienet t.h.v. verkaveling Windmolenstraat.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet t.h.v.
verkaveling Windmolenstraat.

21. O - Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Windmolenstraat trajectwijziging. Dossiernr. 471276.
Het college verleent een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de
Windmolenstraat.
22. O - Telenet: plaatsen van een ondergrondse kabel t.b.v. De Bruwaan 55.
Het college verleent een machtiging aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel op het
industrieterrein De Bruwaan.
23. Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis - goedkeuring
verrekening 3
Het college geeft goedkeuring aan de 3de verrekening inzake de studieopdracht voor de herinrichting van
de bibliotheek.
24. Aanbrengen wegmarkeringen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61432020 - goedkeuren van
verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Het college geeft goedkeuring aan de verrekening inzake de opdracht voor het aanbrengen van
wegmarkeringen.
25. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2020. Bestek nr W6143. Goedkeuren van een
aanvullende opdracht.
Het college geeft goedkeuring aan een aanvullende opdracht i.k.v. het aanbrengen van wegmarkeringen.
26. O - Fluvius : aanleg wachtbuis glasvezel in de Eindrieskaai, Keizer Karelstraat en
Scheldekant. Dossiernr. 3512700.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een wachtbuis voor glasvezel in de
Eindrieskaai, Keizer Karelstraat en Scheldekant.
27. O - Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Eindrieskaai, Keizer Karelstraat
en Fortstraat. Dossiernr. 55OUDO/491837.
Het college verleent een machtiging verlenen aan Proximus voor de uitvoering van
telecommunicatiewerken in de Eindrieskaai, Keizer Karelstraat en Fortstraat.
28. O - Fluvius : aanleg laagspanning t.h.v. Ruiminge-Meerse. Dossiernr. 354736.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van laagspanning t.h.v. RuimingeMeerse.
29. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – verlichting en herstellen
aangetaste kinderbalken
Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 – verlichting
en herstellen aangetaste kinderbalken.
BESTUUR SPORT
30. Infrastructuursubsidie Forza Evo Volley Oudenaarde vzw- uitbetaling
Het college geeft toestemming voor de uitbetaling van de subsidie voor het leveren en plaatsen van 4
beachvolleybalpalen.
31. Criteria onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij de sportdienst
Het college gaat akkoord met de criteria van onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij de
sportdienst.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
32. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie 2019-2020
Het college gaat akkoord met de lijst van invorderingen parkeerretributie 2019-2020 via de
gerechtsdeurwaarder.

33. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
37.580,59.
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 ten bedrage van €
29.001,26.
36. Kastoestand d.d. 30/04/2021
Het college neemt kennis van de kastoestand dd. 30/04/2021.
BESTUUR PERSONEEL
37. Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van medewerker communicatie-participatie
Het college stelt de examenjury vast voor de selectie van medewerker communicatie-participatie.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
38. Aanpassing van het professionaliseringstraject KABK Oudenaarde 2020-2021
Het College gaat akkoord met de opleiding 'Het socratisch gesprek' voor de directeur KABK Oudenaarde.
KMO - HANDEL
39. Vergunning Horeca Inrichting. Café Den Hert, Kortrijkstraat 274 te Oudenaarde
Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een café in de Kortrijkstraat.
40. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Goldy, Markt
6 te Oudenaarde
Het college verleent een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein.
41. Vergunnen van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. JDM Products,
Hauwaart 95 te Oudenaarde.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
42. Uitbetaling subsidies CGG ZOV jaargang 2021
Het college gaat akkoord met het uitbetalen van subsidies CGG ZOV jaargang 2021.
43. Jaarlijkse tussenkomst werkingskosten algemene gerechtelijke maatregelen CGG
Het college gaat akkoord met de jaarlijkse tussenkomst voor werkingskosten algemene gerechterlijke
maatregelingen CGG.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 31 mei 2021.

