Publicatie op 23 november 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
DINSDAG 16 NOVEMBER 2021 OM 8.30 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
1.

Secretariaat - Gunning haalbaarheidsstudie - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht voor de haalbaarheidsstudie.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Milieu - Melden - Rotelenberg 25A - IIOA van klasse 3 - tijdelijke bronbemaling voor het
plaatsen van een zwembad - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor de tijdelijke bronbemaling voor
het plaatsen van een zwembad gelegen Rotelenberg 25A te Oudenaarde.
3.

Milieu - Mater - Karel Martelstraat 16 - IIOA van klasse 3 - bovengrondse propaangastank
van 1.600 liter - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor de bovengrondse
propaangastank van 1.600 liter gelegen Karel Martelstraat 16 te Oudenaarde.
4.

Milieu - Mater - Karel Martelstraat 16 - aktename stopzetting IIOA van klasse 2 landbouwbedrijf - Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van stopzetting van een IIOA van klasse 2 voor het
landbouwbedrijf gelegen Karel Martelstraat 16 te Oudenaarde.
5.

Milieu - Installatie van dakisolatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor dakisolatie goed.
6.

Milieu - Leupegem - Ronseweg 56 - opslagplaats type E voor feestvuurwerk - Goedkeuring

Het college geeft vergunning voor het oprichten en uitbaten van een opslagplaats type E voor
feestvuurwerk gelegen Ronseweg 56 te Oudenaarde.
7.

Milieu - Nederename - Nederenamestraat 122 - omgevingsvergunningsaanvraag IIOA van
klasse 2 met SH en kleinhandel - grootwarenhuis - Deels goedkeuring/deels weigering

Het college geeft deels vergunning en deels weigering voor het veranderen van een grootwarenhuis
gelegen Nederenamestraat 122 te Oudenaarde.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

RO - Tussenmuren 7 - Omgevingsvergunning - Slopen bestaande gebouwen en aanleg tuin Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Tussenmuren 7 voor het slopen van bestaande
gebouwen en aanleg tuin.

9.

RO - Nederstraat 10 - Omgevingsvergunning - functiewijziging handelspand tot kantoor Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederstraat 10 voor de functiewijziging van een
handelspand tot kantoor.
10. RO - Herlegem 32 - Omgevingsvergunning - oprichten van een alleenstaande woning Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in Herlegem 32 voor het oprichten van een alleenstaande
woning.
11. RO - Hevelweg 31B - Omgevingsvergunning - Bouwen van een eengezinswoning - Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in Hevelweg 31B voor het bouwen van een
eengezinswoning.
BESTUUR CULTUUR
12. Cultuur - Aanvraag Feestcheque door De Albeirkies / Jan De Bruyne - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de aanvraag van een feestcheque door De Albeirkies / Jan De Bruyne.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
13. Financiën - Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden Kennisgeving
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN
14. Evenementen - nieuwe aanvragen - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen.
15. Evenementen - Politiereglement op het verkeer voor Sint intrede op 20-11-2021 - Goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Sint intrede op 20-11-2021 goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
16. BIA - Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 - goedkeuren van de eindafrekening Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de eindafrekening met betrekking tot " aanleg en herstel van voetpaden dienstjaar 2020 ".
17. BIA - Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2020 - goedkeuren van de voorlopige
oplevering - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de voorlopige oplevering met betrekking tot " Aanleg en herstel
voetpaden - dienstjaar 2020 ".
18. BIA - Inname openbaar domein Heurnestraat - Goedkeuring
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Heurnestraat voor de periode
van 25/11 tot en met 30/12/2021.
19. BIA - Huur pand Wijngaardstraat tbv BIB - verlenging - Goedkeuring
Het college keurt de verlenging van de huur van een pand in de Wijngaardstraat ten behoeve van tijdelijke
huisvesting van de bibliotheek goed.
20. BIA - Ontwerpakte verkoop perceeltje grond Oliehoekstraat - Goedkeuring

Het college keurt de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een perceeltje grond in de Oliehoekstraat
goed.
21. BIA - Vleeshuis : totaalinrichting - PV van ingebruikname - Goedkeuring
Het college keurt het PV van ingebruikname m.b.t. verdieping -1 Herinrichting bibliotheek Vleeshuis –
totaalinrichting – perceel 1 (Totaalinrichting) goed.
22. BIA - Rioolaansluitingen dj 2020 - goedkeuren eindafrekening - Goedkeuring
Het college keurt de eindafrekening van het dossier "rioolaansluitingen en overwelven grachten 2020"
goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
23. Mobiliteit - Koetshuis - Goedkeuring
Het Schepencollege gaat akkoord met de verbouwing van het Koetshuis volgens het uitgelegd plan.
24. Mobiliteit - Tonnagebeperking Ohioplein en Ankerstraat - Goedkeuring
Het Schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van twee tonnageborden van 3,5T om zo tot een
tonnagebeperking te komen in de Misweg, Ohioplein en Ankerstraat.
25. Mobiliteit - Diependaele zone 30 - Goedkeuring
Dit agendapunt is verdaagd naar later.
26. Mobiliteit - Signalisatieplan Molenkouter - Goedkeuring
Het Schepencollege gaat akkoord met het signalisatieplan voor de Molenkouter.
27. Mobiliteit - Signalisatieplan Sompelplein - Goedkeuring
Het Schepencollege gaat akkoord met het signalisatieplan voor het Sompelplein.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
28. FIN - Kohier - Belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 ten
bedrage van 204.117,02 euro - Goedkeuring
FIN - Kohier - Goedkeuring - Belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 ten
bedrage van 204.117,02 euro.
29. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
58.582,89.
30. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
31. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
32. Dienst Financiële Zaken - Stad - interne controle van de hoofdkassa d.d. 08/11/ - Goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de hoofdkassa d.d.
08/11/2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
33. Bestuur infrastructuur centrale aankoop - Drukken en leveren van drukwerk op afroep intrekken gunningsbeslissing perceel 2 en goedkeuren nieuwe gunning perceel 2 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het intrekken van de gunningsbeslissing voor perceel 2 van "Drukken en
leveren van drukwerk op afroep" en keurt de nieuwe gunning voor perceel 2 goed.
INFORMATICA
34. Informatica - AquaFlanders - privacyovereenkomst keuringsplatform - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de privacyovereenkomst van AquaFlanders.
KMO - HANDEL
35. Kmo - Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt - goedkeuring
Het college gaat akkoord met het stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt.
INTERNATIONALE RELATIES
36. Zustersteden - Viering stedenband Arras - Oudenaarde - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met het cadeau en de delegatie die zal aanwezig zijn op de viering stedenband
zusterstad Arras eind november .
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
37. Bestuur sociale zaken - Vakantieopvang - Aanstelling vrijwilliger - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor de vakantieopvang.
38. Buitenschoolse opvang - Stage student begeleider in de kinderopvang - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de stage van een student begeleider in de kinderopvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 22 november 2021.

