Publicatie op 14 september 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 06 SEPTEMBER 2021 OM 16.00 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Bart Dossche: schepen

SECRETARIAAT COMMUNICATIE
1.

Communicatie - stadsmagazine Adriaen - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het stadsmagazine
'Adriaen' voor september 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Milieu – raadsledenloket – schriftelijke vraag – toelage hemelwaterinstallaties

Het college bespreekt en beantwoordt een vraag van een gemeenteraadslid die onlangs gesteld werd.
3.

Bezwaar retributie sluikstorten

De retributie worden kwijtgescholden wegens gebrek aan sluitend bewijs wie voor het sluikstorten
verantwoordelijk is.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
4.

Ruimtelijke ordening - RUP Linkeroever SO planningsproces - goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.
5.

Verlenen Omgevingsvergunning. Martijn Van Torhoutstraat 171. Aanbrengen crepi op de
voorgevel

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 171 voor het aanbrengen
van crepi op de voorgevel.
6.

Verlenen Omgevingsvergunning. Martijn Van Torhoutstraat 61. Verbouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 61 voor het verbouwen
van een woning.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Gevaertsdreef 9. Verbouwen en uitbreiden bestaande
woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gevaertsdreef 9 voor het verbouwen en uitbreiden
van een bestaande woning.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Sint-Laurentiusstraat 67. Verbouwen woning tot
tweegezinswoning en herbouwen garages

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Laurentiusstraat 67 voor het verbouwen van
een woning tot tweegezinswoning en herbouwen garages.
9.

Verlenen Omgevingsvergunning. Einestraat 20. Renoveren herenhuis tot meergezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Einestraat 20 voor het renoveren van een herenhuis
tot meergezinswoning.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikse Heerweg 132. Bouwen van een garage en
overdekte staanplaats
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 132 voor het bouwen van een
garage en overdekte staanplaats.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Nestor De Tièrestraat 195. Functiewijziging van handelshuis
naar woning + afbraak bijgebouw
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 195 voor de functiewijziging
van een handelshuis naar woning met afbraak bijgebouw.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Nederstraat 54. Vernieuwen reclamebord
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederstraat 54 voor het vernieuwen van een
reclamebord.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
13. Aanvraag uittreksel niet-openbare bevolkingsboek mits een gemotiveerde brief aan de
burgemeester en schepenen
Het college weigert een aanvraag van een uittreksel niet-openbare bevolkingsboek mits een gemotiveerde
brief aan de burgemeester en schepenen.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
14. Financiën - Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden kennisgeving
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN
15. Evenementen - Paardenkijkdag - Politiereglement op het verkeer - Goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor het evenement Paardenkijkdag dat doorgaat op
zondag 19 september 2021 goed.
16. Evenementen - Overzicht nieuwe aanvragen - Grinta Test Fest - Pianoparels - Strapdag KBO
Eine - Foute Party - Hangar Odnar - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen betreffende de organisatie van een evenement.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
17. Sint-Laurentiuskerk te Ename. Herstel en aanpassingen aan de bliksembeveiliging. Gunstig
adviseren van de eindafrekening.
De eindafrekening van de werken " herstel en aanpassingen aan de bliksembeveiliging
Sint-Laurentiuskerk te Ename" wordt goedgekeurd.

van de

18. Begeleiding uitbouw site Santens. Goedkeuring van de gunning.
De gunning van de begeleiding uitbouw site Santens wordt goedgekeurd.
19. Ontwerpakte ruiling/erfpacht met de kerkfabriek Sint-Walburga met betrekking tot de SintJozefskerk.

Het college gaat akkoord met de ontwerpakte ruiling/erfpacht met betrekking tot de Sint-Jozefskerk en
zal dit voorleggen op de eerstvolgende gemeenteraad.
20. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – totaalinrichting perceel 1 (totaalinrichting).
Goedkeuring verrekening 1 t.e.m. 6
Het college gaat akkoord met de verrekening 1 t.e.m. 6 van de herinrichting bibliotheek Vleeshuis –
totaalinrichting perceel 1 (totaalinrichting).
21. Inname openbaar domein in de Stationsstraat, Beverestraat en Tacambaroplein - dossier
IOD1381415
Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Stationsstraat, Beverestraat en
Tacambaroplein voor het plaatsen van een stelling op het voetpad van 16 september 2021 t.e.m. 14
oktober 2021.
22. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - elektriciteit. Goedkeuring verrekening 2021202
Het college gaat akkoord met de verrekening 2021-2022 van de herinrichting bibliotheek Vleeshuis elektriciteit.
BESTUUR SPORT
23. Erkenning sportclub PC De Krijgers
Dit agendapunt is verdaagd naar later.
24. Opleiding EHBO voor sportclubs
Het college gaat akkoord met het organiseren van een bijscholing ‘EHBO voor sportclubs’.
Dit gratis voor de erkende Oudenaardse clubs en 15 euro voor niet-erkende clubs. (cfr.
erkenningsreglement)
25. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst en buurtsport
Het college stelt monitoren/vrijwilligers aan voor medewerking bij de sportdienst en buurtsport.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
26. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 kohierartikel 550000179 - ongunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel
550000179 wordt afgewezen.
27. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 kohierartikel 550000156 - gunstig
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel
550000156 wordt ingewilligd.
28. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 kohierartikel 559000169 - niet ontvankelijk
Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel
559000169 is niet ontvankelijk en bovendien ongunstig.
29. Bezwaar tegen de Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2020 – kohierartikel
2520010277– intrekking beslissing dd. 05/07/2021 - gunstig
. De aanslag met kohierartikel 2520010277 wordt gedeeltelijk onverhaalbaar geboekt voor 10,72 EUR.
Het te betalen saldo bedraagt 65,20 EUR.
30. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen.
31. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
32. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
33. Opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 en financiële rapportering 30/06/2021
Het college neemt kennis van de opvolgingsrapportering 1ste semester 2021 en financiële rapportering
30/06/2021.
34. Stad - Interne controle van de hoofdkassa d.d. 02/09/20
Het college neemt kennis van de interne controle van de hoofdkassa d.d. 02/09/20.
35. Controle van de contante gelden van de hoofdkassa d.d. 02/09/2021
Het college neemt kennis van de controle van de contante gelden van de hoofdkassa d.d. 02/09/2021.
BESTUUR PERSONEEL
36. O - Aanstellen leraars project BeeldBad - KlankStroom, schooljaar 2021 - 2022.
Het college stelt leraars aan voor het project BeeldBad - KlankStroom, schooljaar 2021-2022.
37. O - Vervanging administratief medewerker tekenacademie
Het college stelt een administratief medewerker aan voor de tekenacademie ter vervanging.
38. De aanstelling van een administratief medewerker sport, halftijds, niveau C1-C3
Het college stelt een administratief medewerker sport aan, halftijds, niveau C1-C3.
39. De vacantverklaring van de functie van jeugdprogrammator, voltijds in contractueel
dienstverband, niveau B1-B3
De functie van jeugdprogrammator, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband, voltijds, wordt vacant
verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering. Een wervingsreserve
wordt aangelegd voor 2 jaar.
40. De vacantverklaring van de functie van hoofdmedewerker financiën, voltijds in contractueel
dienstverband, niveau C4-C5
De functie van hoofdmedewerker financiën, niveau C4-C5, in contractueel dienstverband, voltijds, wordt
vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering.
41. De vacantverklaring van de functie van diensthoofd juridische zaken, patrimonium en
aankoop, voltijds in statutair dienstverband, niveau A1-A3
De functie van diensthoofd juridische zaken, patrimonium en aankoop, niveau A1-A3, in statutair
dienstverband, voltijds, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of
bevordering.
42. De vacantverklaring van de functie van diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte, voltijds in
statutair dienstverband, niveau A4a-A4b
De functie van diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte, voltijds, A4a-A4b, in statutair dienstverband,
wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering.
43. De vacantverklaring van 3 arbeiders technische dienst, voltijds, in contractueel dienstverband,
niveau D1-D3
Drie functies voor arbeider, niveau D1-D3, in contractueel dienstverband, voltijds, worden vacant
verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering.

44. De vacantverklaring van ploegverantwoordelijke gebouwen - en groenonderhoud sportdienst,
in voltijds contractueel dienstverband, niveau D4-D5
De functie van ploegverantwoordelijke gebouwen – en groenonderhoud sportdienst in contractueel
dienstverband, D4-D5, voltijds, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze interne mobiliteit of
bevordering.
45. De vacantverklaring van de functie van zaalwachter, in voltijds contractueel dienstverband,
niveau D1-D3
Twee functies voor zaalwachter sportdienst, in contractueel dienstverband, D1-D3, voltijds, 1.5 VTE,
worden vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
46. Vaststellen tarieven verkoop boeken Muziekhuis, Muziekstad, Muziekland, Muziekwereld :
een eigentijdse methode voor MCV en groepsmusiceren.
Het college stelt de tarieven vast van de verkoop boeken Muziekhuis, Muziekstad, Muziekland,
Muziekwereld : een eigentijdse methode voor MCV en groepsmusiceren en keurt deze goed.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 13 september 2021.

