Publicatie op 6 september 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 OM 17.30 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Julie Dossche: schepen

SECRETARIAAT
1.

Kandidaat-bestuurder fusievennootschap VHM Vlaamse Ardennen

Het college neemt kennis van de kandidaat-bestuurder voor de fusievennootschap VHM Vlaamse
Ardennen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor hemelwaterinstallatie

Het college keurt een subsidieaanvraag voor hemelwaterinstallatie goed.
3.

Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - inrichting voor de verwerking en
opslag van verpakkingsmaterialen gelegen Meersbloem-Melden 52 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 - inrichting voor de verwerking en
opslag van verpakkingsmaterialen gelegen Meersbloem-Melden 52 te Oudenaarde.
4.

Engagement voor de kandidatuurstelling voor het Landschapspark Vlaamse Ardennen

De stad ondersteunt de kandidatuurstelling voor een Landschapspark Vlaamse Ardennen en engageert
zich om actief bij te dragen aan de opmaak van een Masterplan indien de kandidatuur weerhouden wordt
door de Vlaamse regering.
5.

Kennisgeving milieubeoordeling ten behoeve van de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan
Ruimte Oost-Vlaanderen, getiteld ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ - gunstig advies

Het college neemt kennis van de milieubeoordeling ten behoeve van de opmaak van het Provinciaal
Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen, getiteld ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ - gunstig
advies.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat. Verkaveling Saffrou fase 2.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat voor een verkaveling Saffrou fase 2.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat. Verkaveling Saffrou fase 3.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat voor een verkaveling Saffrou fase 3.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Sint-Annastraat 6. Verkavelen van grond .

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Annastraat 6 voor het verkavelen van grond.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 191. Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broekstraat 191 voor het uitbreiden van een woning.
10. Verlenen omgevingsvergunning. Kortrijkstraat 48. Renoveren van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 48 voor het renoveren van een
woning.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg 45. Renoveren en uitbreiden van een
woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 45 voor het renoveren en
uitbreiden van een woning.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Wolvenstraat 36. Bouwen van een woning.
Het college verleent ene omgevingsvergunning in de Wolvenstraat 36 voor het bouwen van een woning.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Burgschelde 48. Uitbreiden en bestemmingswijziging van
een woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Burgschelde 48 voor het uitbreiden en
bestemmingswijziging van een woning.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Reytstraat 60. Plaatsen van een omheining.
Het college verleent een omgevingsvergunning om de Reytstraat 60 voor het plaatsen van een omheining.
15. Weigeren Omgevingsvergunning. Weldenstraat 25. Verkavelen van grond.
Het college weigert een omgevingsvergunning in de Weldentraat 25 voor het verkavelen van grond.
16. Brief Minister Demir ivm Watertoets.
Het college neemt kennis van de brief van minister Demir ivm watertoets.
BESTUUR CULTUUR
17. Niet toekennen subsidie NOXX 2021.
Het college kent geen subsidie NOXX 2021 toe wegens het ruim op voorhand annuleren van de
activiteit.
18. Aanvraag Muziekcheque door Vrienden van de Chiro Eine vzw.
Het college gaat niet akkoord met de toekenning van een Muziekcheque t.w.v. 125,00 EUR aan Vrienden
van de Chiro Eine vzw voor het muzikale optreden van muziekband Blue Dawn tijdens Mini Bizonrock
op 04/09/2021 te Eine.
19. Aanvraag Muziekcheque door Senioren Openbare Diensten.
Het college gaat akkoord met de toekenning van een Muziekcheque t.w.v. 125,00 EUR aan Senioren
Openbare Diensten voor het muzikale optreden van Oudenaards muzikant Roland Groenez tijdens
Samenkomst Senioren Openbare Diensten & Sympathisanten op 01/10/21 in het Molenhuis te Eine.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
20. Gedicht Jotie T'Hooft op de kerkhofmuur in de Dijkstraat
Het college keurt de productie en de plaatsing van het gedicht van Jotie T’Hooft op de kerkhofmuur in de
Dijkstraat naast het graf goed, alsook de onthulling van het gedicht op de hommageavond Jotie T’Hooft
zaterdag 9 oktober 2021.
BURGERZAKEN BEVOLKING
21. ambtshalve inschrijving Van Houtte Kathleen en kinderen
Het college gaat akkoord met een beslissing van ambtswege ingeschreven in het bevolkingsregister.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
22. Wijziging begunstigde concessie
Het college gaat akkoord met de wijziging begunstigde concessie.
EVENEMENTEN
23. O - Politiereglement n.a.v. strapdag Dé BroeBELschool
Het college gaat akkoord met het politiereglement n.a.v. strapdag Dé BroeBELschool.
24. O - Politiereglement n.a.v. We Ride Flanders
Het college gaat akkoord met het politiereglement n.a.v. We Ride Flanders.
25. Politiereglement op het verkeer nav kermis Eine
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav kermis Eine.
26. Politiereglement op het verkeer n.a.v. de Werktuigendagen
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Werktuigendagen.
27. Kerstmarkt
Het college gaat akkoord met de organisatie van de kerstmarkt.
28. Het college gaat akkoord met de nieuwe evenementenaanvragen.
Het college gaat akkoord met de nieuwe evenementenaanvragen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
29. Sint-Walburgakerk. Vernieuwen van de brand- en inbraakbeveiliging en de camerabewaking
- 1e fase. Gunstig adviseren van de beslissing dd° 08/08/2021 van de kerkfabriek SintWalburga houdende gunning.
Het college adviseert het dossier Sint-Walburgakerk als gunstig. Het vernieuwen van de brand- en
inbraakbeveiliging en de camerabewaking - 1e fase. Beslissing dd° 08/08/2021 van de kerkfabriek SintWalburga houdende gunning.
30. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal fase . Goedkeuring verrekening 7
Het college geeft goedkeuring voor de verrekening n.a.v. de restauratie van het O.L.Vrouwehospitaal.
31. Aanpassingen ex-schoolgebouw Eine (OC). Goedkeuring verrekening 6 - VS 16 BIS
Het college geeft goedkeuring voor de verrekening n.a.v. de aanpassingen aan het voormalige
schoolgebouw te Eine, in de Serpentsstraat.
32. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat - dossier IOD1379695
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Nestor de
Tièrestraat, voor de periode van 06 tot en met 17/09/2021.
33. Onderhoudswerken N46 - aanbrengen toplaag in 1 laag over ganse breedte weg.
Het college gaat akkoord met het aanleggen van een toplaag N 46 in 1 laag over de ganse breedte van de
rijweg en hierdoor 2 x 1 dag afsluiten N46.
BESTUUR SPORT
34. Infrastructuursubsidie Absolut surfclub
Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de infrastructuursubsidie voor de miniramp van Absolut
surfclub.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
35. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie periode februari-maart 2021
De dwangschriften parkeerretributie voor de periode februari-maart 2021 worden opgemaakt.
36. Kohier - Goedkeuring - 1ste kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen,
aj. 2021 - indeling KSZ, ten bedrage van 69.967,50 euro
Het college heeft goedkeuring aan het 1ste kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing
gezinnen, aj. 2021 - indeling KSZ, ten bedrage van 69.967,50 euro.
37. Kohier - Goedkeuring - 1ste kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen,
aj. 2021 tbv 765.943,50 euro
Het college geeft goedkeuring aan het 1ste kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing
gezinnen, aj. 2021 tbv 765.943,50 euro.
38. Kohier - Goedkeuring - 1ste Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen indeling AN, aj. 2021 ten bedrage van 337,50 euro
Het college geeft goedkeuring aan het 1ste Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing
gezinnen - indeling AN, aj. 2021 ten bedrage van 337,50 euro.
39. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen.
40. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
BESTUUR PERSONEEL
41. De aanstelling van een raadsman
Er wordt een raadsman aangesteld voor een dossier van personeel.
42. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.
Na een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid is er overeengekomen geen rente voor
blijvende invaliditeit uit te keren.
43. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Na een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid is er overeengekomen geen rente voor
blijvende invaliditeit uit te keren.
44. De aanstelling van een administratief medewerker sport, contractueel aangesteld met
vervangingsovereenkomst, C1-C3, deeltijds (80%)
Het college stelt een administratief medewerker sport aan, contractueel met vervangingsovereenkomst,
C1-C3, deeltijds (80%).
45. Uitleg omtrent procedure ikv dossier De Vos
Na een werkongeval wordt gekeken om met betrokkene een overeenkomst te bekomen om het werk te
hervatten.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
46. Vaststellen tarieven verkoop boeken Muziekhuis, Muziekstad, Muziekland, Muziekwereld :
een eigentijdse methode voor MCV en groepsmusiceren.
Dit punt wordt verdaagd naar volgende week door onvolledigheid.

KMO - HANDEL
47. Vergunning Horeca Inrichting. Keizer Karel, Gelukstede 1 bus 1 te Oudenaarde
Het college gaat akkoord met een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.
48. Vergunning Horeca Inrichting. De Groenen Boom, Geraardsbergenstraat 155 te Oudenaarde
Het college gaat akkoord met een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.
49. Vergunning Horeca Inrichting. De Nieuwe Keizer, Hauwaart 22 te Oudenaarde
Het college gaat akkoord met een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.
50. Aanpassen van de vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar
domein. Adriaan Brouwer, Markt 20 te Oudenaarde
Het college gaat akkoord met het aanpassen van de vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras
op het openbaar domein.
51. Vraag toelating uitdelen flyers Maxi Zoo
Het college gaat in op de vraag om flyers uit te delen mits het naleven van de voorschriften.
52. Stopzetten van de tijdelijke terrassen en tijdelijke terrasuitbreidingen zoals die toegelaten
werden als gevolg van de covid-19 pandemie
Het college beslist dat op 1 oktober 2021 alle extra terrassen weg moeten zijn van het openbaar domein
en en nemen de reguliere terrassen opnieuw hun vergunde opstelling in.
JEUGD
53. Aanstelling van vrijwilligers voor de activiteiten van de jeugddienst
Het college stelt verschillende vrijwilligers aan voor de activiteiten van de jeugddienst.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 6 september 2021.

