Publicatie op 8 juni 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 31 MEI 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 COMMUNICATIE
1.

Huisstijlhandboek

Het college neemt kennis van het dossier Huisstijlhandboek.
TOERISME
2.

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.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
3.

Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp goed.
4.

Weigering van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een IIOA van
klasse 2 - landbouwbedrijf en paardenfokkerij/-pension gelegen Meerhem 16b te Oudenaarde

Het college weigert een omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een IIOA van klasse 2 landbouwbedrijf en paardenfokkerij/-pension gelegen te Meerhem 16b.
5.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.000
liter gelegen Rooigem 26 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een
bovengrondse propaangastank van 1.000 liter gelegen Rooigem 26.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Weigeren Omgevingsvergunning. Tuinwijk 48 Galgestraat 88. Verkavelen van grond.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Tuinwijk 48 - Galgestraat 88 voor het verkavelen
van grond.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Margaretha van Parmastraat 7. verbouwen bestaande
gebouwen tot 3 woonentiteiten en bouwen meergezinswoning met 7 entiteiten

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Margaretha van Parmastraat 7 voor het verbouwen
van bestaande gebouwen tot 3 woonentiteiten en bouwen van meergezinswoning met 7 entiteiten.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Rooigem 12. Herbouwen ééngezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rooigem 12 voor het herbouwen van een
ééngezinswoning.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. 't Jolleveld 6. Aanleggen zwembad

Het college verleent een omgevingsvergunning in het 't Jolleveld 6 voor het aanleggen van een zwembad.

10. Verlenen Omgevingsvergunning. Serpentsstraat 22. Bouwen paardenstal en slopen woning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Serpentstraat 22 voor het bouwen van een
paardenstal en slopen van een woning.
11. Aktename Melding. Heurnestraat 58. Bouwen van een afdak.
Het college neemt akte van de melding in de Heurnestraat 58 voor het bouwen van een afdak.
12. Aktename Melding. Pelikaanstraat 9. plaatsen veranda
Het college neemt akte van de melding in de Pelikaanstraat 9 voor het plaatsen van een veranda.
13. Aktename Melding. Berkenstraat 42. Plaatsen Veranda
Het college neemt akte van de melding in de Berkenstraat 42 voor het plaatsen van een veranda.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Aalststraat 118. Bouwen van carports en fietsenberging bij
meergezinswoning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Aalststraat 118 voor het bouwen van carports en
fietsenberging bij meergezinswoning.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Beverestraat 112. Aanleggen oprit
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 112 voor het aanleggen van een oprit.
BESTUUR CULTUUR
16. Aanstellen van socio-culturele vrijwilligers ter ondersteuning van de Oudenaardse
basisscholen ikv Corona.
Het college gaat akkoord met het aanstellen van socio-culturele vrijwilligers ter ondersteuning van de
Oudenaardse basisscholen ikv Corona.
17. Zomerprogrammatie De Woeker 2021; Bierfeesten en Vlaanderen Feest!
Het college gaat akkoord met de organisatie van diverse zomerprogrammatie in openlucht door De
Woeker.
18. Vlaanderen Feest! 2021 – programma
Het college gaat akkoord met het programmavoorstel tgv Vlaanderen Feest! en alle daarmee gepaard
gaande activiteiten van 30 juni t/m 11 juli 2021 alsook met de financiële consequenties.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
19. Sint-Walburgakerk. Inspectie en consolidatie van het baldakijn van OLV van Halle altaar.
Gunstig adviseren van het stadsaandeel in de kosten.
Het college gaat akkoord met het gunstig adviseren van het stadsaandeel in de kosten voor inspectie en
consolidatie van het baldakijn van OLV van Halle altaar in de Sint-Walburgakerk.
20. Sint-Walburgakerk. Opmaak van het beheersplan. Gunstig adviseren van het stadsaandeel in
de kosten.
Het college gaat akkoord met het gunstig adviseren van het stadsaandeel in de kosten voor de opmaak van
het beheersplan voor de Sint-Walburgakerk.
21. Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2017. Goedkeuren van de
eindafrekening.
Het college geeft zijn goedkeuring voor de eindafrekening inzake het buitengewoon onderhoud aan
onbevaarbare waterlopen , dienstjaar 2017.
22. Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2017. Goedkeuren van de
voorlopige oplevering.
Het college geeft zijn goedkeuring voor de voorlopige oplevering inzake het buitengewoon onderhoud
aan onbevaarbare waterlopen, dienstjaar 2017.

23. Inname openbaar domein in Diependale - dossier IOD1326960
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in Diependale voor de periode van
03 tot en met 24/06/2021.
24. Inname openbaar domein in de Broodstraat - dossier IOD1323965
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broodstraat voor de periode
van 10 tot en met 24/06/2021.
25. Inname openbaar domein in de Beverestraat - dossier IOD1321135
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Beverestraat voor de periode
van van 14/06 tot en met 31/08/2021.
26. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 – roostering zolder en plafonds +1
Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 – roostering
zolder en plafonds +1.
27. Inname openbaar domein in de Blekerijstraat - plaatsen totem/zuil
Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Blekerijstraat - plaatsen totem/zuil.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
28. Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten 31-03-2021
Het college gaat akkoord met de rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten 31-03-2021.
29. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
106.539,12.
30. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
31. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
BESTUUR PERSONEEL
32. De aanstelling van de jobstudenten voor jeugd en sport voor de zomervakantie 2021
Het college stelt jobstudenten aan voor jeugd en sport voor de zomervakantie 2021.
33. Het goedkeuren van de kandidaten voor de medewerker participatie-communicatie
Het college keurt de kandidaten goed voor de medewerker participatie-communicatie.
34. De aanstelling van de monitoren van de jeugddienst voor de zomer 2021
Het college stelt monitoren voor de jeugddienst aan voor de zomer 2021.
35. Aanstelling bepaalde duur dienst evenementen
Het college neemt een tijdelijke medewerker aan voor de dienst evenementen met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
36. Vaste benoeming wegens mutatie
Het college keurt de vaste benoeming wegens mutatie goed.
37. Aanvraag verlof voor meelooptraject voor directeur
Het college keurt de Aanvraag verlof voor meelooptraject voor directeur goed.
38. Aanvraag toelating vroegtijdig stopzetten verlof AVP

Het college gaat akkoord met de vroegtijdige stopzetting van een verlof AVP van een personeelslid.
KMO - HANDEL
39. Vraag uitoefenen ambulante activiteit op privé domein
Het college gaat in op de vraag tot uitoefenen ambulante activiteit op privé domein voor één jaar.
40. Promotiecampagne heropstart horeca 2021
Het college gaat akkoord met een bijdrage van € 5.000 voor de promotiecampagne heropstart horeca
2021.
41. Vraag voor verlengen van de termijn voor het plaatsen van een tent boven de terraszone
Het college gaat in op de vraag voor verlengen van de termijn voor het plaatsen van een tent boven de
terraszone.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
42. Aanvraag Stage Buitenschoolse kinderopvang 31/05/2021 - 22/06/2021
Laura De Vriese
Het college gaat akkoord met de aanvraag van een stage in de buitenschoolse kinderopvang van
31/05/2021 tem 22/06/2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 7 juni 2021.

