
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 OM 16 U 00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Sybille De Vos: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Peter Simoens, Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 25 februari 2019.

De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 25 februari 2019 om 19.00u in de 
volkszaal van het stadhuis wordt goedgekeurd.

2. Behandelde agendapunten tijdens de OCMW-raad op 21 december 2018. Kennisgeving.

Kennisname van de behandelde agendapunten tijdens de OCMW-raad op 21 december 2018.

3. Agenda vergadering politieraad op 12 februari 2019. Kennisgeving.

Kennisname van de agenda voor de vergadering van de politieraad op 12 februari 2019.

4. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Besluitenlijsten vergaderingen zoneraad op 21 
december 2018 en 25 januari 2019 en zonecollege op 21 december 2018. Kennisgeving.

Kennisname van de besluitenlijsten van de vergaderingen van de zoneraad van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen op 21 december 2018 en 25 januari 2019 en van het zonecollege op 21 december 
2018.

5. Brief Zefier cvba met vraag aanduiden volmachtdrager en plaatsvervanger. Kennisgeving.

Zefier cvba vraagt de stad een volmachtdrager en plaatsvervanger aan te duiden voor het bijwonen van de 
algemene vergaderingen.

6. Memorandum politiezone Vlaamse Ardennen aan de nieuwe besturen. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het memorandum van de korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen 
naar aanleiding van de installatie van het nieuwe gemeentebestuur.

7. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 8 januari 2019. 
Kennisgeving.

Kennisname van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 8 januari 2019.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

8. Entente Florale Europe - campagnebeeld en baseline

Het college gaat akkoord met het voorgestelde logo en de baseline 'Oudenaarde, Groeiend Groen' 
waarmee de stad in 2019 Vlaanderen vertegenwoordigt in de wedstrijd Entente Florale Europe.

9. Opstart ontwikkeling huisstijl stad Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de stad na de samensmelting 
met het OCMW. Er wordt een interne werkgroep opgericht om het dossier voor te bereiden en het 
voorgestelde plan van aanpak wordt goedgekeurd.

10. Digitaal participatieplatform

Het college keurt de opstart van een online participatieplatform voor de Oudenaardse inwoners goed. Er 
worden offertes aan drie leveranciers gevraagd.

ONTVANGSTEN



11. Ontvangst en tentoonstelling Die Cierlycke

Het college keurt de officiële ontvangst in de volkszaal van het stadhuis goed n.a.v. het 50-jarig bestaan 
van de kunstkring Die Cierlycke op 13 april 2019. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

12. Advies van het college van burgemeester en schepenen over een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor een olieperserij en bijhorende opslag van grondstoffen 
en afgewerkte producten gelegen Meersbloem-Melden 36 te Oudenaarde - voorwaardelijk 
gunstig

Het college geeft voorwaardelijk gunstig advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een 
olieperserij en bijhorende opslag van grondstoffen en afgewerkte producten gelegen Meersbloem-Melden 
36.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

13. Stedenbouwkundig attest nr. 2. Moriaanshoofd.  Bouwen open bebouwing.  Positief.

Het college oordeelt positief over het stedenbouwkundig attest nr. 2 voor het Moriaanshoofd.

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Graaf van Landastraat 41-45.  Bouwen meergezinswoning

Het dossier werd uitgesteld.

15. Verlenen omgevingsvergunning.  Martijn van Torhoutstraat 77.  Verbouwen eengezinswoning.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

16. Weigeren omgevingsvergunning.  Donkstraat 1.  aanbrengen verharding.

Het aanvraagdossier werd door de aanvrager ingetrokken.

17. Verlenen omgevingsvergunning.  Stuivegemstraat 14.  Bouwen van een uitbreiding aan het 
tuinhuis.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Grimbergen 14.  Uitbreiden woning en garage.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Ganzendries.  Verkaveling voor realisatie 3 loten voor open 
bebouwing.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

20. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 26-28.  Samenvoegen van 2 handelspanden.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

21. Verlenen omgevingsvergunning.  Ooikestraat 1.  Uitbreiden woning en aanleggen van een 
zwembad.

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

22. Verlenen omgevingsvergunning.  Omloop 23.  Bouwen woning

De omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.

23. Weigeren omgevingsvergunning.  Paalstraat.  Oprichten van een gebouw voor opslag 
diepvriesproducten.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd.



24. RvVB.  Verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de beslissing van 29/11/2018 
Deputatie.  Bouwen winkelcentrum.  Kraneveld.

Het college neemt kennis van een verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot schorsing 
en vernietiging van de beslissing van 29/11/2018 van de Bestendige Deputatie voor het bouwen van een 
winkelcentrum Kraneveld.

25. Departement Omgeving.  Stakingsbevel.  Hauwaart 40.  Apotheek.

Het college neemt kennis van de brief van het Departement Omgeving met het bericht dat een 
stakingsbevel werd uitgeschreven voor bouwwerkzaamheden Hauwaart 40.

BESTUUR CULTUUR

26. Aanstellen van socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2019.

De lijst van socio-culturele vrijwilligers van de dienst cultuur-De Woeker voor 2019 wordt goedgekeurd.

27. Ondersteuning muzikale activiteit Banakin vzw – 27/04/19.

Het college gaat akkoord met de materiële ondersteuning van het muziekproject Les Salop 'Arts 
georganiseerd door de vzw Banakin op 27 april 2019 met als doel fondsen te werven voor de bouw van 
een schooltje in Congo.

BESTUUR CULTUUR. MOU

28. Museumpass

Het college stemt ermee in in te stappen in het project MuseumPass waarbij 133 musea zijn aangesloten.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

29. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.

Het college neemt kennis van de verslagen van diverse kerkraden.

EVENEMENTEN

30. Politiereglement op het verkeer nav circus Pipo.

Het politiereglement wordt goedgekeurd.

31. Politiereglement op het verkeer nav autowijding kerselare

Het politiereglement wordt goedgekeurd. N.a.v. de jaarlijkse auto- en motowijding op Kerselare t.h.v. de 
kapel wordt een gedeelte van Edelareberg afgesloten van 7u tot 18u.

32. Evenement op openbaar domein: fiësta europa

Het college gaat akkoord met de organisatie van Fiësta Europa op de Markt tijdens het weekend van 17 
tot 19 mei 2019.

33. Evenement op openbaar domein: sprookjesbos

Goedkeuring van de organisatie van de 31ste editie van het Sprookjesbos in het Liedtspark op 2 en 8 juni 
2019.

34. Evenement op openbaar domein nav fietstocht fietsersbond

Goedkeuring van een fietstocht, georganiseerd door de fietsersbond Oudenaarde ter promotie van het 
fietsen.
Verzamelen van de fietsers op het evenementenplein van de Markt, einde fietstocht aan de Brandwoeker.

35. Ambulante Handel Ronde van Vlaanderen

Het college stelt de tarieven vast voor het huren van een standplaats voor ambulante handel tijdens de 
Ronde van Vlaanderen 2019.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

36. ACM : onderhoudscontract 6 schuifdeuren. Goedkeuring gunning

Afsluiten contract met de firma PDS voor het onderhoud van de zes schuifdeuren in het ACM.

37. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 5: binnenafwerking. Goedkeuring 
eindafrekening

Stedelijke sporthal Rodelos - Lot 5: binnenafwerking. Goedkeuring eindafrekening ten bedrage van 
993.664,74 EUR.

38. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Goedkeuring van de 2e verrekening - 
werken aan overeengekomen prijzen - tbv 2.185,00 EUR excl btw. 

De tweede verrekening, ten bedrage van 2.185 EUR, met betrekking tot de aanleg van twee rugbyvelden, 
wordt goedgekeurd.   

39. Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2019 - Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

De gunningswijze en lastvoorwaarden worden vastgelegd voor het dossier plaatsen en ledigen van 
afvalcontainers - dienstjaar 2019.

40. Abdij Maagdendale - stookplaatsrenovatie. Goedkeuren gunning.

De gunning voor een bedrag van 138.760,49 EUR aan Eandis van de opdracht renovatie van de 
stookplaats in de Abdij Maagdendale wordt goedgekeurd.  Door AGION wordt een toelage van 60.779,39 
EUR toegekend.

41. Vervangen openbare verlichting 2de fase. Goedkeuring gunning.  

De 2e fase van het vervangen van de klassieke openbare verlichtingsarmaturen door LED-armaturen 
wordt gegund.  

42. Eandis : uitbreiden van het lagedruk gasnet voor verkaveling Diependale. Dossiernr. 317822.

Het dossier werd uitgesteld.

43. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 6: speciale sporttechnische 
uitrusting - Perceel 2 (Sporttechnische uitrustingen) - bestek nr. W00412017. Goedkeuring 
verrekening 1 en 2

Sporthal - Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting. Goedkeuring verrekening t.b.v. 12.765,38 EUR.

44. Abdij Maagdendale : Herkaleien en schilderen gevels Kapel - bestek nr. W23622016. 
Goedkeuring definitieve oplevering

Abdij Maagdendale - herkaleien en schilderen gevels. De definitieve oplevering wordt goedgekeurd.

45. Ontmoetingscentrum De Linde. Vraag vestigen Maatschappelijke Zetel.

Op de vraag van een vereniging om bij omvorming van feitelijke vereniging naar VZW hun 
maatschappelijke zetel te mogen vestigen op het adres Ontmoetingscentrum De Linde, Berchemweg 250 
wordt niet ingegaan.

46. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Voorstel uit te voeren 
straten. 

De stratenlijst wordt vastgelegd in het kader van het jaarlijks (2019) uit te voeren buitengewoon 
onderhoud van asfaltverhardingen.

47. Eigendom Industriepark De Bruwaan 27. Recht van voorkoop stad.

Bij verkoop van een perceel gelegen op het Industriepark "De Bruwaan" wordt de stad gevraagd af te zien 
van zijn voorkooprecht. Het college gaat daarmee akkoord.



48. Nederename petanqueterrein : aansluiting elektriciteit

Het voorstel tot aansluiting van elektriciteit t.h.v. petanqueterrein Nederename op kosten van het 
stadsbestuur wordt goedgekeurd. De werken worden uitgevoerd door de technische stadsdiensten.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

49. Vrijwilliger Biu Urkens Erwin.

Het college stemt in met de aanstelling van een vrijwilliger bij de technische diensten van de stad.

BESTUUR SPORT

50. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Omloop Het Nieuwsblad voor Elite en 
Dames dd.02.03.2019

Het verkeersreglement wordt goedgekeurd.

51. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden Kuurne - Brussel - 
Kuurne voor Elite en Junioren dd.03.03.2019

Het verkeersreglement wordt goedgekeurd.

52. Toelating organisatie grote wielerwedstrijd Café President dd.14.04.2019.

Toelating organisatie grote wielerwedstrijd Café President dd.14.04.2019.

53. Omloop het Nieuwsblad voor Wielertoeristen: doortocht en bevoorradingspost op grondgebied 
Oudenaarde dd. 03.03.2019

Omloop het Nieuwsblad voor Wielertoeristen: doortocht en inrichten van een bevoorradingspost op het 
grondgebied van Oudenaarde op 03.03.2019 worden goedgekeurd.

54. Win4Youth Mini triatlon in en rond donkvijver

Akkoord met de organisatie van een mini-triathlon in en rond de Donkvijver op voorwaarde dat aan alle 
veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

55. Afsluiten deel parking voor ArrowTag op FamiliyDay voor mensen met een beperking

Het college stemt in met het afsluiten van een deel van de parking aan de stedelijke sporthal voor de 
organisatie van ArrowTag op FamiliyDay voor mensen met een beperking op 5 mei 2019.

56. Toelating tot invoeren Runnin' City in Oudenaarde

Het dossier wordt uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

57. Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark, Diftar, aj. 2018 ten bedrage van 
1.013.938,18 euro

Goedkeuring van het kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, 
grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark, Diftar, aj. 2018 ten bedrage van 
1.013.938,18 euro.

58. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
81.300,22 euro.

59. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
104,00 euro, 17.409,49 euro, 19.011,26 euro, 70.168,11 euro, 2.944,44 euro, 78,05 euro, 692,80 euro, 
7.849,00 euro, 65.081,41 euro, 24.516,12 euro, 9.521,29 euro en 8.022,75 euro.



60. Goedkeuren verzamellijst vorderingen

De verzamellijst wordt goedgekeurd.

INFORMATICA

61. Onderhoud software Overheidsopdrachten & Interne Controle bij 3P - dienstjaar 2019 - 2020 - 
2021- Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

Onderhoud software Overheidsopdrachten & Interne Controle bij 3P - dienstjaar 2019 - 2020 - 2021- 
Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

62. Huur softwarepakket ICARUS voor ondersteuning, opvolging en opmaak functionerings- en 
evaluatiegesprekken met opwaardering naar versie Premium, uitbreiding portaal voor 
medewerkers “MijnHR” , Jobsolutions en dataconsistentie bij A&S Solutions - dienstjaar 2019 
- 2020 – 2021 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

Huur softwarepakket ICARUS voor ondersteuning, opvolging en opmaak functionerings- en 
evaluatiegesprekken met opwaardering naar versie Premium, uitbreiding portaal voor medewerkers 
“MijnHR” , Jobsolutions en dataconsistentie bij A&S Solutions - dienstjaar 2019 - 2020 – 2021 - 
Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

63. Onderhoud software ten behoeve van de administratieve diensten bij CIPAL-
SCHAUBROECK - dienstjaar 2019 - 2020 - 2021 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

Onderhoud software ten behoeve van de administratieve diensten bij CIPAL-SCHAUBROECK - 
dienstjaar 2019 - 2020 - 2021 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

64. Aansluiting bibliotheeksoftware op het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) - Dienstjaar 
2019 - 2020 – 2021 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

Aansluiting bibliotheeksoftware op het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS) - Dienstjaar 2019 - 2020 
– 2021 - Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

BESTUUR PERSONEEL

65. Aanstelling diensthoofd IT na selectieprocedure.

Het college gaat over tot de aanstelling van het diensthoofd IT na de selectieprocedure.

66. Vervanging onthaalmedewerker/telefoniste, tijdelijk.

Het college stemt in met de tijdelijke vervanging van een onthaalmedewerker/telefonist wegen ziekte.

67. Tijdelijke aanstelling De Smet André, verlenging.

Het dossier wordt uitgesteld.

68. Selectiejury diensthoofd jeugd.

Het college keurt de samenstelling van de selectiejury voor de aanstelling van een diensthoofd jeugd 
goed.

69. Pensioenaanvraag Schellemans Lieve miv 01.06.2019.

Het collega neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

70. Retributie voor inschrijving van niet-regelmatige leerlingen.

Goedkeuring van de retributie voor inschrijving van niet-regelmatige leerlingen.

71. Aanvraag tot programmeren van een nieuw structuuronderdeel en lesbevoegdheid in de 
bijhorende opties (klassieke en hedendaagse dans) in het domein Dans.

Het college gaat akkoord met het programmeren van een nieuw structuuronderdeel in het domein Dans.



72. Aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen SAMWD Oudenaarde en KBO - 
Levensblij en GO! MPI 't Craeneveld. 

De Aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen de muziekacademie Oudenaarde en KBO 
Levensblij en GO! MPI 't Craeneveld wordt goedgekeurd.

73. Ambtenarenpensioen

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker van de 
muziekacademie.

KMO - HANDEL

74. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie gevelrenovatie voor het pand gelegen te 
Oudenaarde, Tussenbruggen 6.

Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de gevelrenovatie van het 
handelspand Tussenbruggen 6.

75. Inname openbaar domein. Vergunning tot plaatsen van een stoepbord Nederstraat 27 te 
Oudenaarde

Het college geeft een vergunning af voor het plaatsen van een stoepbord Nederstraat 27.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 25 februari 2019..


