
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 7 JANUARI 2019 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. College van burgemeester en schepenen. Interne taakverdeling.

Het schepencollege legde volgende interne taakverdeling vast:

1. Burgemeester Marnic De Meulemeester: veiligheid – communicatie – toerisme – citymarketing – 
ruimtelijke ordening – milieu – duurzaamheid.

2. 1ste schepen Stefaan Vercamer: cultuur – wijkontwikkeling – burgerzaken – tewerkstelling – sociale 
economie – landbouw – wonen – kerkfabrieken.

3. 2de schepen John Adam: evenementen – openbare werken. – patrimonium.
4. 3de schepen Peter Simoens: sport – recreatie – mobiliteit.
5. 4de schepen Bart Dossche: financiën – aankoopdienst – informatica – administratieve 

vereenvoudiging - dierenwelzijn.
6. 5de schepen  Sybille De Vos: personeelszaken – onderwijs – zustersteden
7. 6de schepen Carine Portois: lokale economie – KMO – middenstand – jeugd – internationale 

betrekkingen
8. 7de schepen Cindy Franssen: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst – sociaal beleid – 

gelijke kansen – ontwikkelingssamenwerking – gezinsbeleid – seniorenbeleid – mensen met een 
beperking – armoedebestrijding – kinderopvang – gezonde gemeente.

De zittingen van het schepencollege vinden wekelijks plaats op maandag om 16.00u.

2. Vraag Dagmar Beernaert stage bij de stad.

Gemeenteraadslid Dagmar vraagt een week stage te mogen lopen bij diverse stadsdiensten.
Het dossier wordt uitgesteld.

3. Verslag van de vergadering van het managementteam op 19 december 2018. Kennisgeving.

Het schepencollege neemt kennis van het verslag.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Omgevingsvergunning voor een beperkte verandering van een IIOA van klasse 2 - 
kunststofverwerkend bedrijf gelegen Industriepark De Bruwaan 43 te Oudenaarde

Omgevingsvergunning voor een beperkte verandering van een IIOA van klasse 2.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

5. Intrekking beslissingen college. Schapendries.

De aanvrager van een omgevingsvergunning trekt zijn aanvraag in.

6. Verlenen omgevingsvergunning. Graaf van Landastraaat 41-45.  Bouwen meergezinswoning

De omgevingsvergunning wordt verleend.



7. Beroep Deputatie. Oudstrijdersstraat 103.  Bouwen meergezinswoning.  Vergunning.

Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie waarbij in 
beroep een omgevingsvergunning wordt toegestaan voor het bouwen van een meergezinswoning.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

8. Verslag van de vergaderingen van de kerkfabriek Sint-Martinus Volkegem

Het college neemt kennis.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

9. Heraanleg dreef Brandwoeker. Definitieve oplevering.

De werken werden in 2016 volledig beëindigd met een eindbedrag van 95.106,30 EUR (exclusief BTW).  
Gezien het einde van de waarborgtermijn van 24 maanden wordt de opdracht definitief opgeleverd.

10. Weg- en rioleringswerken Doornikstraat, J.J. Raepsaetplein - Baarstraat - Louise-Mariekaai- 
Remparden - project O208045 - bestek nr. W8972005. goedkeuring definitieve oplevering (deel 
bomen) en vrijgave saldo borgtocht. 

Op 17 december 2015 werden de werken definitief opgeleverd, met uitzondering van de bomen, 
boompaalconstructies en boomplantvakken.  N.a.v. het verstrijken van de waarborgperiode wordt de 
opdracht definitief opgeleverd en kan het saldo van de borgtocht volledig worden vrijgegeven.

11. Aanleg en herstel  voetpaden - dienstjaar 2017 - aanvullende werken. Deelopdracht aanleg 
voetpad Heurnestraat. 

Er wordt een voetpad aangelegd langs de Heurnestraat vanaf  de Stropstraat tot voorbij kruispunt met 
Heuvel. 

12. Trekweg Rechteroever : bijplaatsen ov t.h.v. fietspad

Om de zichtbaarheid van het fietspad ter hoogte van de Trekweg Rechteroever richting Aalststraat te 
verbeteren wordt een lichtpunt bijgeplaatst. Kostprijs 656,26 EUR (exclusief BTW)

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

13. Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in de 
Wolfabriekstraat

Het college gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor gehandicapten in de 
Wolfabriekstraat.

14. Aanvraag tot voorzien van een parkeerplaats voor personen met handicap in de Galgestraat

Het college gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Galgestraat.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

15. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 1/2019. Vaststelling.

Het college keurt een interne verschuiving van kredieten goed.

16. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

De lijst met bestelbonnen t.b.v. 1.603.184,84 euro wordt bekrachtigd.

17. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het college stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.



INFORMATICA

18. Huur software, onderhoudscontracten en de daarmee gepaard gaande technische 
tussenkomsten t.b.v. de administratieve diensten bij de NV CEVI - dienstjaar 2019. 
Goedkeuring raming en wijze van gunnen

De huur van software, onderhoudscontracten en technische tussenkomsten voor het dienstjaar 2019 
worden goedgekeurd voor respectievelijk 159.720,00 euro, 50.820,00 euro en 217.800,00 euro, inclusief 
BTW.

KMO - HANDEL

19. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 24.

Voor de gevelrenovatie en aanpassingswerken in het woongedeelte van het handelspand Markt 24 wordt 
een subsidie van 20.000,00 euro toegekend.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd in zitting 
van 21 januari 2019.


