Publicatie op 12 oktober 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 04 OKTOBER 2021 OM 16.02 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. ,
41. , 42. , 43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48. , 49. , 50. , 51. , 52. , 53. , 54. , 55. , 56. ,
57. , 58. , 59. , 60. , 61. , 62. , 63. , 64. , *.

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Verslag politiecollege 24 september 2021- kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 24 september 2021.
TOERISME
2.

Toerisme - Digital Cordon Bleu - aanstelling - goedkeuring

Het college beslist geen opdrachten meer uit te besteden aan de firma Digital Cordon Bleu voor de
grafische uitwerking van toeristische producten.
ONTVANGSTEN
3.

Ontvangsten - Gebruik van de Volkszaal door Davidsfonds Oudenaarde - Stadhuis Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het gebruik van de Volkszaal door Davidsfonds Oudenaarde en de
voorgestelde huurprijs en waarborg.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
4.

Milieu - Installatie van een regenwaterinstallatie - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een regenwaterinstallatie goed.
5.

Milieu- Oudenaarde - Marlboroughlaan 4 - IIOA van klasse 3 - administratief gebouw Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3, administratief gebouw gelegen
Marlboroughlaan 4 te Oudenaarde.
6.

Milieu - installatie van dakisolatie - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor dakisolatie goed.
7.

Milieu - Leupegem - IIOA van klasse 3 - opslag en verkoop van klein feestvuurwerk tot 4 kg Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor de opslag en verkoop van klein
feestvuurwerk tot 4 kg gelegen Ronseweg 56 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

BIRO - Huisvesting - Fietelstraat 55 - Recht van voorkoop - Beslissing

Het college neemt geen gebruik van zijn recht van voorkoop voor het pand gelegen Fietelstraat 55
Oudenaarde.
9.

RO - Aanvraag subsidie voor de renovatie van een (eigen) woning Nederenamestraat 102 beslissing

Het college gaat akkoord met de toekenning van een subsidie voor de renovatie van een eigen woning in
de Nederenamestraat 102.
10. RO - Hauwaart zn - Vermoeden van vergunning - Goedkeuring
Het vermoeden van vergunning is voldoende bewezen. Het College van Burgemeester en Schepenen
willigt de vraag tot vermoeden van vergunning als woning in.
11. RO - Aalststraat 3 - Brownfieldconvenant - Ondersteuning herontwikkeling Aldia Goedkeuring
Het college gaat akkoord met het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een
brownfieldconvenant. De ondertekende verklaring wordt aan de ontwikkelaar bezorgd.
12. RO - Monseigneur Lambrechtstraat 2 - Omgevingsvergunning - Afbraak bergkot, nieuw
overdekt terras en carport - Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Monseigneur Lambrechtstraat 2 voor de afbraak van
een bergkot, nieuw overdekt terras en carport.
13. RO - Tuinwijk 41 - Omgevingsvergunning - Verbouwen eengezinswoning - Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tuinwijk 41 voor het verbouwen van een
eengezinswoning.
14. RO - Hauwaart 80 - Omgevingsvergunning - Functiewijziging restaurant & B&B Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hauwaart 80 voor de functiewijziging restaurant en
B&B.
15. RO - Fietelstraat 135 - Omgevingsvergunning - Aanleggen kunstgras en plaatsen omheining goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Fietelstraat 135 voor het aanleggen van kunstgras en
plaatsen van een omheining.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
16. Financiën - Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden kennisgeving
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN
17. Evenementen - nieuwe aanvragen - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen van evenementen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
18. BIA - buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen- dienstjaar 2022 - goedkeuren
van de lijst aan te schrijven aannemers - beslissing.
Met betrekking tot de opdracht " buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen- dienstjaar 2022
" wordt de lijst met aannemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen goedgekeurd.
19. BIA - renovatie van voetwegen -dienstjaar 2022 - goedkeuren van de lijst aan te schrijven
aannemers - beslissing.
Met betrekking tot de opdracht " renovatie van voetwegen " -dienstjaar 2022 - wordt de lijst met
aannemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen goedgekeurd.
20. BIA - cementbetonverhardingen - dienstjaar 2022 - goedkeuren van de lijst aan te schrijven
aannemers - beslissing.
Met betrekking tot de opdracht " cementbetonverhardingen - dienstjaar 2022 " wordt de lijst met
aannemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen goedgekeurd.
21. BIA - heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken - goedkeuren verrekening werken
aan overeengekomen prijzen - beslissing.
Met betrekking tot de " heraanleg Donkstraat en bijhorende waterbeheersingswerken " worden een aantal
noodzakelijke bijkomende werken goedgekeurd.
22. BIA - pastorie te Eine - geactualiseerde schatting van de waarde - kennisname
Het college neemt kennis van de geactualiseerde schatting van de waarde van de pastorie te Eine.
23. BIA - inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1401363 - beslissing
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broekstraat voor de periode
van 15/10 tot en met 15/11/2021.
24. BIA - Inname openbaar domein in de Pauwel Vander Scheldenstraat - dossier IOD1395693beslissing
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Pauwel Vander
Scheldenstraat voor de periode van 7 tot en met 15/10/2021.
25. BIA - Proximus - Prins Leopoldstraat /Keizer Karelstraat- goedkeuren werken - beslissing
Het college verleent een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Prins Leopoldstraat- Keizer Karelstraat.
26. BIA - Sint-Jozef: aanpassen technieken - goedkeuren uit te nodigen firma's - beslissing
Met betrekking tot de opdracht voor het aanpassen van de technieken in de Sint-Jozefskerk wordt de lijst
met aannemers die uitgenodigd worden om een offerte in te dienen goedgekeurd.
27. BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – perceel 1 totaalinrichting – goedkeuring PV van
ingebruikname
Het college keurt de PV van ingebruikname Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – perceel 1
totaalinrichting goed.
28. BIA - Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - goedkeuren PV van
ingebruikname
Het college keurt de PV van ingebruikname Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1
(2).
29. BIA - verbouwingswerken Vleeshuis - goedkeuring aanstellen juridisch adviesverlener beslissing.
Het college gaat akkoord met het aanstellen van een juridisch adviesverlener met betrekking tot de
verbouwingswerken aan het Vleeshuis wordt goedgekeurd.

BESTUUR SPORT
30. Sport - Erkenning sportclub PC De Krijgers - beslissing
Het college gaat akkoord met de erkenning van PC Oudenaarde als Oudenaardse sportverenigingen.
31. Sport - Organisatie sportkompas lagere scholen Oudenaarde - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de de organisatie van het Sportkompas op de Oudenaardse lagere scholen.
32. Sport - Erkenning sportclub FAST - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de vraag van Fast tot erkenning als Oudenaardse sportverenigingen.
33. Sport - Uitbetaling beleidssubsidies sportverenigingen 2021 (werkingsjaar 2020) - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de verdeling van de beleidssubsidies sportverenigingen 2021 voor het
werkingsjaar 2020.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
34. Mobiliteit - knip wijk Brandnetelstraat - beslissing
Het college gaat akkoord met een proefopstelling knip in de wijk Brandnetelstraat - Klaproosstraat
Boterbloemstraat en zal evalueren na 3 maanden.
35. Mobiliteit - Grimbergen bochtig tracé - beslissing
Het college gaat akkoord met een proefopstelling Grimbergen aanmaak bochtig tracé en zal na 3 maanden
evalueren.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
36. Kohier - Goedkeuring - Belasting op nachtwinkels, aj. 2021 ten bedrage van 4.032,56 euro beslissing
Het college keurt het kohier - Belasting op nachtwinkels, aj. 2021 ten bedrage van 4.032,56 euro goed.
37. Kohier - 1ste Kohier betreffende de belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten
voor het verhuur van voertuigen met bestuurder, aj. 2021 ten bedrage van 7.182,40 euro goedkeuring
Het college keurt het kohier - 1ste Kohier betreffende de belasting op taxidiensten en op de exploitatie
van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder, aj. 2021 ten bedrage van 7.182,40 euro
goed.
38. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
69.470,86.
39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
40. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
41. Financiële dienst - BTW -controle boekjaren 2018 en 2019 - kennisgeving
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de uitgevoerde btw -controle d.d.
12/08/2021 en de daaruit voortvloeiende regularisatieopgave.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
42. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Leveren en plaatsten van een ijspiste. 7 december
2021 tot 12 januari 2022 - gunning goedkeuring
Het schepencollege keurt de gunning voor het leveren en plaatsen vaneen ijspiste goed.
BESTUUR PERSONEEL
43. Personeel - After work 2021 Wim² - Beslissing
Het college gaat akkoord met een after work evenement voor het personeel eind oktober.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
44. SAMWD - Aanvraag verlof Afwezigheid voor verminderde prestaties - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties goed van een werknemer.
45. SAMWD - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag verlof voor verminderde prestaties goed.
46. SAMWD - aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht goed.
47. SAMWD - Aanvraag verlof Afwezigheid voor verminderde prestaties - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties goed van een werknemer.
48. SAMWD - Ontslagverlening door pensioen - goedkeuring
Het college gaat akkoord met een ontslagverlening door pensioen aan een administratief medewerker van
de Stedelijke academie voor muziek woord en dans.
49. SAMWD - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof voor verminderde prestaties goed.
50. SAMWD - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof voor verminderde prestaties goed.
51. SAMWD - Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht goed.
52. SAMWD - Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht goed.
53. SAMWD - Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht goed.
54. SAMWD - Aanvraag verlof Afwezigheid voor verminderde prestaties - beslissing
Het college keurt de aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde prestaties goed van een werknemer.
55. SAMWD - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag verlof voor verminderde prestaties goed.
56. SAMWD - Aanvraag Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof goed.
57. SAMWD - Aanvraag Zorgkrediet voor medische bijstand - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag Zorgkrediet voor medische bijstand goed.
58. SAMWD - aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht - beslissing

Het college keurt de aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht goed.
KMO - HANDEL
59. KMO - Aanvraag pop-up winterbar: Jägerbar, Galgestraat 157 te Oudenaarde – goedkeuring
Het college gaat akkoord met de aanvraag pop-up winterbar: Jägerbar, Galgestraat 157 te Oudenaarde,
mits bepaalde maatregelingen.
60. KMO - Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Broodstraat 16 – goedkeuring
Het college gaat akkoord met het toekennen van een subsidie voor het handelspand gelegen te
Oudenaarde, Broodstraat 16.
61. KMO - Tijdelijke inname openbaar domein Hoogstraat 25 - goedkeuring
Dit agendapunt is uitgesteld.
JEUGD
62. Jeugddienst- aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst – goedkeuring
Het college gaat akkoord met de aanstelling van nieuwe vrijwilligers voor activiteiten georganiseerd door
de jeugddienst.
63. Jeugd- organisatie sintintrede - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Sintintrede en bijhorende theatershows.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
64. Buitenschoolse opvang - Aanstelling vrijwilliger - beslissing
Het college gaat akkoord met aanstelling van vrijwilligers voor de buitenschoolse opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 11 oktober 2021.

