
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam, Carine Portois: schepenen

SECRETARIAAT

1. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 18 januari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag.

2. Verslag van de vergadering van de OCMW-raad op 12 december 2018. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag.

ONTVANGSTEN

3. Ontvangst Ambassadeur van Bulgarije.

Ontvangst Ambassadeur van Bulgarije voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg op 15 maart 
2019 in het stadhuis en het dagprogramma worden goedgekeurd.

4. Jonge Balie Oudenaarde

De openingsrede van de Jonge Balie Oudenaarde vindt met goedkeuring van het college plaats op 8 
november 2019 in de volkszaal van het stadhuis.

5. Vergadering Rode Kruis Vlaanderen

De vergadering van het Rode Kruis Oudenaarde vindt met goedkeuring van het college plaats op 28 
september 2019 in de volkszaal van het stadhuis.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Participatie in laatste projectjaar 2019 van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen 
(in het kader van het burgemeestersconvenant) met focus op instap in een regionaal netwerk 
rond Klimaat & Energie en de uitvoering van klimaatmaatregelen

De participatie in het laatste projectjaar 2019 van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (in 
het kader van het burgemeestersconvenant) met focus op instap in een regionaal netwerk rond Klimaat & 
Energie en de uitvoering van klimaatmaatregelen wordt goedgekeurd. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

7. Masterplan Linkeroever - Goedkeuring aangevulde procesnota en bijhorende timing.

De aanvullende procesnota van de stuurgroep en de bijhorende tijdstabel voor het Masterplan Oudenaarde 
Linkeroever worden goedgekeurd.

8. Aktename Melding. Heurnestraat 62.

Het college neemt akte van de melding van uitvoering van kleine bouwwerken Heurnestraat 62.

9. Aktename melding.  Meulewalstraat 12.  Plaatsen veranda.

Het college neemt akte van de melding van uitvoering van kleine werken Meulewalstraat 12.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Broekstraat 213.  Verbouwen woning.

Verlenen omgevingsvergunning Broekstraat 213: verbouwen woning.



11. Verlenen omgevingsvergunning.  Bouwen 4 passief woningen.  Kerkgate.

Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen 4 van passiefwoningen in Kerkgate.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Aalststraat 2C.  Verbouwen eengezinswoning

Verlenen omgevingsvergunning voor het verbouwen van de eengezinswoning Aalststraat 2C.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Spoorweglaan 28.  plaatsen omheining

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining Spoorweglaan 28.

14. Verlenen omgevingsvergunning. Bouwen bedrijfsgebouw.  Westerring.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw Westerring.

15. Verlenen omgevingsvergunning.  Abdijstraat 8.  vervangen borstwering

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een borstwering Abdijstraat 8.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Hoogstraat 3.  Plaatsen gevelreclame

Verlenen van een omgevingsvergunning Hoogstraat 3 voor het plaatsen van een gevelreclame.

17. Verlenen omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 3.  bouwen luifel + opbouw plat dak

Verlenen van een  omgevingsvergunning Kortrijkstraat 3 voor het bouwen van een luifel en opbouwen 
plat dak.

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Weihagestraat 6.  Verbouwen en uitbreiden eengezinswoning.

Verlenen omgevingsvergunning voor verbouwing en uitbreiding eengezinswoning Weihagestraat 6.

19. Nieuwe samenstelling GECORO 2019-2024.

Het college gaat akkoord met de samenstelling van GECORO wat de maatschappelijke geledingen en 
deskundigen betreft. Het dossier wordt op 25 februari aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

20. Recht van voorkoop - Wolvenstraat 31

Het college beslist haar recht van voorkoop niet uit te oefenen.

21. Goedkeuren aangevulde procesnota en timing Linkeroever.

Het college keurt de aanvullende procesnota en de bijhorende timing van de stuurgroep van het project 
Masterplan Linkeroever goed.

22. Kennisname raamwerk Linkeroever.

Het college neemt kennis van het aangepaste raamwerk voor het project en beslist het dossier op 25 
februari 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.

23. Beroep.  Bekstraat 6.  Woonzorgcentrum. Mailbericht provincie.

Het college neemt kennis van het mailbericht van de provincie Oost-Vlaanderen met melding van dag en 
uur van een hoorzitting met alle betrokken actoren.

BESTUUR CULTUUR

24. Muziekcheques - goedkeuring lijst

Het college keurt de aangepaste lijst goed met bands en muzikanten waarvoor een muziekcheque bij de 
dienst cultuur kan aangevraagd worden.

25. Jeugdprogrammatie De Woeker schooljaar 2019-2020

De jeugdprogrammatie in De Woeker voor het schooljaar 2019-2020 wordt goedgekeurd.

26. Aanvraag muziekcheque: Brouwers in het Bos

De aanvraag van een muziekcheque voor het evenement Brouwers in het Bos, een bierproeffestival met 
muzikale randanimatie op 1 juni 2019 wordt goedgekeurd.



27. De Ronde van Vlaanderen - expo en randactviteiten. 

Het college gaat akkoord met het voorstel voor de organisatie van randanimatie en een tentoonstelling ter 
gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen 2019.

BURGERZAKEN BEVOLKING

28. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister.

Het college keurt de lijst met de ambtshalve uit het bevolkings- en vreemdelingenregister afgevoerde 
inwoners goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

29. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

EVENEMENTEN

30. Evenement op openbaar domein nav All The Way

Op 11 mei 2019 organiseert Panama Events het evenement “All The Way”. Het evenement kadert in de 
organisatie van de Ronde van Vlaanderen en betreft een oldtimer tour met brommers (max 50 cc), met 
start en aankomst in Oudenaarde. Het college gaat akkoord met de organisatie.

31. Besluit van de burgemeester Ronde van Vlaanderen 2019

Het college neemt kennis van het Besluit van de Burgemeester in het kader van de veiligheidsmaatregelen 
ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

32. Leveren en plaatsen van camera's sporthal. Goedkeuren gunning t.b.v. 27.256,46 EUR 
(incl.btw)

Het leveren en plaatsen van camera's aan de stedelijke sporthal wordt gegund voor het bedrag van  
27.256,46 EUR (incl. BTW).

33. Rioolaansluitingen, overwelven van grachten en plaatsen van IBA's. Dienstjaar 2019. Bestek 
nr. W5862018. Stopzetting van de plaatsingsprocedure.

Bij aanbesteding van het dossier "rioolaansluitingen, overwelven van grachten en plaatsen van IBA's" zijn 
geen offertes binnengekomen die voldoen aan de gevraagde criteria. De plaatsingsprocedure wordt 
stopgezet en later opnieuw opgestart. 

34. Rioolaansluitingen en overwelven van grachten - bestek nr. W59422019. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Voor de opdracht "rioolaansluitingen en overwelven van grachten" wordt het lastenboek en de raming uit 
te voeren werken goedgekeurd. 

35. Weg- en rioleringswerken Broekstraat ( 1ste fase : Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr. 
W00752017. Goedkeuring van de 1e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen tbv 
28.177,99 EUR excl btw in meer. 

De weg- en rioleringswerken in de Broekstraat zijn lopende. Bij uitvoering blijkt dat een aantal 
bijkomende werken dienen uitgevoerd. Deze meerwerken worden goedgekeurd.

36. Drukken en leveren van drukwerk op afroep. Goedkeuren gunning aan t.b.v. 30.984,74 EUR 
(incl. 6% btw).

Het dossier drukken en leveren van drukwerk op afroep wordt gegund tegen een bedrag van 30.984,74 
euro, inclusief 6% BTW..



37. Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat- bestek nr. W00072017. 
Infovergadering start der werken.

De werken in de Robert De Preesterstraat starten op 18 maart 2019. De omwonenden worden uitgenodigd 
naar de infovergadering die plaatsvindt op 27 februari om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Sint-
Vaast.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

38. Herziening strooiplannen.

Met goedkeuring van het college wordt het huidige winterstrooiplan herzien en uitgebreid met enkele 
extra-wegen.

39. Strooien in 2 fases.

Het college keurt het voorstel goed om voortaan in 2 fasen te strooien met voorrang aan de invalswegen, 
straten waar lijnbussen rijden, ontsluitingswegen van wijken en voorzieningen als scholen, rusthuizen, 
sporthallen, hulpdiensten en parkings. In de 2de fase worden de andere gemeentewegen aangepakt.

BESTUUR SPORT

40. Buitengewone toelagen voor investeringen naar de sportclubs. Rhinos Rugby Oudenaarde  - 
grote investering 2018.

Aan een sportclub wordt een buitengewone toelage toegekend voor een grote investering: de bouw van 
een clubhuis met vestiares en kantine.

41. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de motorcrosswedstrijd in Volkegem op 3 
en 4.08.2019

Het tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de motorcrosswedstrijd in Volkegem op 3 en 
4.08.2019 wordt goedgekeurd.

42. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de lessen Ruggym.

Aan de lijst met monitoren en vrijwilligers die mee instaan voor de begeleiding van de lessen ruggym 
wordt een vrijwilliger toegevoegd.

43. Organisatie Lenteloop rond Donkvijver dd.23.04.2019

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Lenteloop rond de Donkvijver op 23 april 2019, het 
schenken van trofeeën en materiële steun.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

44. Autodelen - samenwerkingsovereenkomst Autodelen.Net

Het college stemt in met het voorstel een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor het project 
autodelen. Daarbij wordt onder meer een nog aan te kopen elektrisch dienstvoertuig ingeschakeld in het 
project.

45. Bewonerskaarten Spei.

Het Spei wordt met goedkeuring van het college opgenomen in de betalende zone B parkeerkaarten voor 
bewoners.

46. Bewonerskaarten Bergen Op Zoomplein

Het dossier wordt uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

47. Invordering via gerechtsdeurwaarder - naschoolse kinderopvang

De invordering via een gerechtsdeurwaarder van onbetaalde facturen voor de naschoolse kinderopvang 
wordt goedgekeurd.



48. Vaststellen begrip dagelijks bestuur en voorwaarden visum financieel directeur

De vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en de voorwaarden voor het verlenen van het visum van 
de financieel directeur worden goedgekeurd. Het dossier wordt op 25 februari voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

49. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

De lijst met bestelbonnen wordt goedgekeurd voor een bedrag van 18.000,00 euro en 257.547,68 euro.

50. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

De goedgekeurde facturen worden betaalbaar gesteld.

51. Kastoestand d.d. 31/12/2018

Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op 31 december 2019

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

52. Aankoop van dooizout - dienstjaar 2019 

Het aanbestedingsdossier aankoop van dooizout dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

53. Aankoop van perkplanten - dienstjaar 2019

Het aanbestedingsdossier aankoop van perkplanten dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

54. Het aanbestedingsdossier aankoop van diverse betonproducten dienstjaar 2019 wordt 
goedgekeurd.

Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2019

55. Aankoop van boeken - dienstjaar 2019

Het aanbestedingsdossier aankoop van boeken voor de bibliotheek dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.

INFORMATICA

56. Uitbreiding dossier huur betaalterminals - dienstjaar 2019 - goedkeuring gunning.

De uitbreiding van de gehuurde betaalterminals voor het dienstjaar 2019 wordt gegund.

BESTUUR PERSONEEL

57. Re-Integratie personeelslid.

Het re-integratietraject van een langdurig ziek personeelslid wordt goedgekeurd.

58. Bewaking MOU. Tewerkstelling suppoosten en oprichten interne bewakingsdienst. 

Het college stemt in met de inschakeling van 2 medewerkers voor de interne bewaking in het stadhuis en 
het MOU-museum. Diezelfde medewerkers zullen eveneens als suppoost fungeren.

59. Dagelijks personeelsbeheer 2018.

Het college neemt kennis van het dagelijks personeelsbeheer.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

60. Verzoek om verlenging verlof verminderde prestaties. Vast benoemd leraar in de 
Schilderkunst en Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Goedkeuring verlenging verlof verminderde prestaties van een vast benoemd leraar in de Schilderkunst en 
Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

61. Vaste benoeming op 1 januari 2019 in een wervingsambt deeltijds kunstonderwijs voor 1/20 in 
het specifiek artistiek atelier : Levend Model, 4e graad.

Goedkeuring van de vaste benoeming op 1 januari 2019 in een wervingsambt deeltijds kunstonderwijs 
voor 1/20 in het specifiek artistiek atelier Levend Model, 4e graad.



62. Vaste benoeming op 1 januari 2019 in een wervingsambt deeltijds kunstonderwijs voor 1/20 in 
het specifiek atelier : Levend Model, 4e graad.

Goedkeuring van de vaste benoeming op 1 januari 2019 in een wervingsambt deeltijds kunstonderwijs 
voor 1/20 in het specifiek atelier Levend Model, 4e graad.

63. Verzoek om verlenging afwezigheid voor een tijdelijk verlof andere opdracht. Vast benoemd 
leraar.

Het verzoek om verlenging van afwezigheid voor een tijdelijk verlof andere opdracht van een vast 
benoemd leraar wordt goedgekeurd.

64. Verzoek om verlenging verlof voor verminderde prestaties alsook verlenging tijdelijk verlof 
andere opdracht. Vastbenoemd leraar.

Het verzoek om verlenging van verlof voor verminderde prestaties en verlenging tijdelijk verlof andere 
opdracht van een vast benoemd leraar wordt goedgekeurd.

65. Vaste benoeming 1/20 in het specifiek artistiek atelier : Levend Model, 4e graad

Het college keurt de vaste benoeming voor 1/20 in het specifiek artistiek atelier Levend Model, 4e graad 
goed.

66. Vaste benoeming op 1 januari 2019 voor 1/20 in het specifiek arstistiek atelier : Levend Model, 
4e graad.

De vaste benoeming op 1 januari 2019 voor 1/20 in het specifiek artistiek atelier Levend Model, 4e graad 
wordt goedgekeurd.

67. Vaste benoeming op 1 januari voor 1/20 Kunst en Cultuur, 4e graad.

De vaste benoeming op 1 januari 2019 voor 1/20 van een leerkracht Kunst en Cultuur, 4e graad wordt 
goedgekeurd.

68. Vaste benoeming op 1 januari 2019 voor 2/20 per week specifiek artistiek atelier : 
projectatelier, 4e graad.

De vaste benoeming op 1 januari 2019 voor 2/20 per week van een leerkracht voor het specifiek artistiek 
atelier projectatelier, 4e graad wordt goedgekeurd.

KMO - HANDEL

69. Wijzigen van de tarieven exploitatievergunning taxidienst

De wijziging van de tarieven van de exploitatievergunning van een taxidienst wordt goedgekeurd.

70. Vraag voor standplaats foodtruck op het openbaar domein, ambulante handel buiten de 
openbare markten.

Het college gaat niet in op de vraag om een standplaats op openbaar domein te voorzien voor een 
foodtruck.

JEUGD

71. Buitenspeeldag 2019.

Het college gaat akkoord met het organiseren van de BuitenSpeelDag op de Markt op 24 april 2019.

72. Pop-up zomerspeelplein

Het college stemt in met de tijdelijke inrichting van een speelplein op de kleine markt tijdens de 
zomervakantiemaanden juli en augustus. Daarnaast wordt beslist enkele andere speelpleinen op het 
grondgebied van de stad herop te waarderen.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

73. Aanstellen verenigingswerkers buitenschoolse opvang

Het college geeft toelating voor het aanstellen van verenigingswerkers voor de buitenschoolse 
kinderopvang.



74. Samenwerking met LOGO Gezond +

De samenwerking met LOGA Gezond+ wordt in de nieuwe legislatuur verdergezet. Tijdens de 
gemeenteraad van februari wordt een vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur en de 
algemene vergadering aangeduid.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 18 februari 2019.


