
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 25 MAART 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. Verslag van de vergadering van het zonecollege van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
op 1 februari 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het zonecollege van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 1 februari 2019.

ONTVANGSTEN

2. Jubileums maand april

Het college neemt kennis van de vieringen van diverse huwelijksjubilea in de maand april.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Goedkeuring rapportering doelgroepwerknemers 2018

De rapporteringsdocumenten inzake uitgevoerde taken water door doelgroepwerknemers in 2018 worden 
goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

4. Weigeren omgevingsvergunning.  Spendelos 16.  Snoeien of vellen van een boom.

De omgevingsvergunning voor het snoeien of vellen van een boom Spendelos 16 wordt geweigerd.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Dijkstraat.  Verkavelen van grond.

Voor het verkavelen van grond in de Dijkstraat wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Jacob Lacopstraat.  Plaatsen van een totem.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een totem in de Jacob Lacopsstraat.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Georges Lobertstraat  34 - 36.  Isoleren van een bestaande 
buitengevel met crepi 15 cm.

Voor het isoleren van de gevel van de woning Georges Lobertstraat 34 wordt een omgevingsvergunning 
verleend.

8. Weigeren omgevingsvergunning. Nestor De Tierestraat 187. regulariseren wijzigen voorgevel.

Voor de regularisatie van de voorgevel van het pand Nestor De Tièrestraat 187 wordt geen 
omgevingsvergunning afgeleverd.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Gevaertsdreef 47.  Bouwen van een tuinhuis

Er wordt een omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een tuinhuis Gevaertsdreef 47.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Duisbeke 15.  Verbouwen zonevreemde woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning 
Duisbeke 15.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Berchemweg 104.  Verbouwen en uitbreiden woning.

Voor de verbouwing en uitbreiding van de woning Berchemweg 104 wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.



12. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat.  Bouwen van een woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning in de Maalderijstraat.

13. Niet rechtsgeldige aktename.  Doornikse Heerweg 24.  Plaatsen isolatie en crepi.

Het college neemt akte van een niet rechtsgeldige melding van het plaatsen van isolatie en crepi 
Doornikse Heerweg 24.

14. Niet rechtsgeldige aktename.  Bergstraat 65.  Slopen bijgebouw.

Het college neemt akte van een rechtsgeldige melding van het slopen van een bijgebouw Bergstraat 65.

15. Beroep.  Dijkstraat 29. Slopen bergruimtes - bouwen garage/berging.  Advies.

Het college handhaaft het standpunt dat tijdens de zitting van 17 december 2018 werd ingenomen.

16. Beroep. Bijkomend advies. Kapellestraat. Slopen van een magazijn en oprichten van drie 
woningen.

Het college handhaaft het standpunt dat tijdens de zitting van 21 december 2018 werd ingenomen.

17. Administratief beroep Vossemeren

Het college neemt kennis van het administratief beroep dat door aanvrager Vossemeren bvba werd 
ingediend tegen de weigeringsbeslissing van het college voor de residentiële ontwikkeling 
Watermolenstraat/Vontstraat met 145 wooneenheden.

BESTUUR CULTUUR

18. Muziekcheque: aanvraag Scouts Ename

De aanvraag van een muziekcheque door Scouts Ename ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe 
lokalen wordt goedgekeurd.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

19. Boekenruilkastjes op 3 locaties

Het college stemt in met de aankoop van drie boekenruilkastjes door de stedelijke openbare bibliotheek. 
Ze zullen worden opgesteld aan de Margaretha Van Parmastraat, het Vrijzinnig Huis in het Liedtspark en 
aan de fontein op de Louise Mariekaai.

EVENEMENTEN

20. Politiereglement op het verkeer nav opening nieuw KSA lokaal Mater

Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de opening van het nieuwe KSA-lokaal in Mater 
wordt goedgekeurd.

21. Politiereglement op het verkeer nav Ronde v Vlaanderen 2019-aangepaste versie

De aanpassing van het verkeersreglement n.a.v. de Ronde van Vlaanderen 2019 na wijziging van de 
plaats van bevoorrading wordt goedgekeurd.

22. Politiereglement op het verkeer nav V-dag

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de viering van V-dag op zondag 5 mei 2019 wordt 
goedgekeurd.

23. Evenement op openbaar domein : kartingwedstrijd Rotary

De organisatie van een kartingswedstrijd door Rotary Oudenaarde t.v.v. een goed doel op 26/05/2019 in 
de gebouwen van OBC, Meersbloem Melden wordt goedgekeurd.

24. Evenement op openbaar domein: valiezefeesten Mullem

Het college keurt de organisatie van de Valiezefeesten van 14 tot en met 17 augustus 2019 in Mullem 
goed.

25. Evenement op openbaar domein : Hallebedevaart



T.g.v. de jaarlijkse Hallebedevaart op 3 mei 2019 worden parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
begeleidende wagens tijdens een tussenstop in het parochiezaaltje in de Deinzestraat in Bevere.

26. Evenement op openbaar domein : RVV voor oldtimers

Start en aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor Oldtimers worden met goedkeuring van het college 
georganiseerd door Fourwheels vzw op 12 mei 2019 op parking De Ham.

27. Evenement op openbaar domein: opening nieuwbouw scouts Ename

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van Scouts Ename op 11 mei 2019 wordt de Sint-
Salvatorstraat parkeer- en verkeersvrij gemaakt en wordt een geluidsvergunning afgeleverd van 17.00u tot 
18.00u.

28. Evenement op openbaar domein: bizonrock

Het college gaat akkoord met de organisatie van Bizonrock op 30 en 31 augustus 2019 op het Ohioplein 
door de vzw Vrienden van de Chiro Eine. De Misweg, het Ohioplein en de Ankerstraat worden 
verkeersvrij gemaakt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

29. Heraanleg Einestraat en Lappersfort - bestek nr. W00502017. Goedkeuren van de 
eindafrekening.  

De eindafrekening voor de heraanleg van de Einestraat en het Lappersfort wordt goedgekeurd voor het 
bedrag van 382.692,14 EUR (exclusief BTW).

30. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal. Proces-verbaal van 
ingebruikname.

Teneinde de parking t.h.v. de sporthal open te stellen wordt het proces-verbaal van ingebruikname 
goedgekeurd.

31. Fluvius : verplaatsen en aanpassen nutsleidingen voor Aquafinproject 22812 t.h.v. 
Binneneindries.

Het college verleent machtiging voor het verplaatsen en aanpassen van nutsleidingen voor het 
Aquafinproject t.h.v. Binneneindries.

32. Proximus : uitvoeren van telecommunicatiewerken in de verkaveling Maalderijstraat - 
Heurnestraat. Dossiernr. 55OUDO/433552.

Het college geeft machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
verkaveling Maalderijstraat-Heurnestraat.

33. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Ronseweg/Schorisseweg. Dossiernr. 
434330.

Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Ronseweg-Schorisseweg.

34. Ruimen riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2019 - bestek nr. D58682019. Goedkeuring gunning 
aan Verhelle

Goedkeuring van de gunning aan de firma Verhelle voor het ruimen van riolen en rioolkolken tijdens het 
dienstjaar 2019.

35. Maaien voetwegen, braakliggende terreinen, wandelpaden, natuur educatieve locaties - 
onderhoud parkeerterrein Kerselare - Bestrijding invasieve exoten. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het maaien van voetwegen, 
braakliggende terreinen, wandelpaden, natuureducatieve locaties, onderhoud parkeerterrein Kerselare en 
het bestrijden van invasieve exoten.

BESTUUR SPORT

36. Aanvraag tot het inrichten van vinkenwedstrijden door K.M. De Lustige Vinkeniers Eine.



Aan de K.M. De Lustige Vinkeniers Eine wordt toelating gegeven om op diverse data en locaties 
vinkenwedstrijden te organiseren

37. Verlichting rugbypalen

Het college zet het licht op groen voor de opmaak van het aanbestedingsdossier voor het plaatsen van 
verlichtingsmasten op de rugbyterreinen aan de Aalststraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

38. Snelheidsremmende maatregelen Heurnestraat/thv den heuvel

39. Vervoerregioraad: aanstelling bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers

Het college stemt ermee in een dossier aan de gemeenteraad van 29 april 2019 voor te leggen met 
toetreding van de stad tot de Vervoerregioraad en aanduiding van bestuurlijke en ambtelijke 
vertegenwoordigers van de stad.

40. Tournée Pédale - ondersteuning en deelname campagne

Het college keurt deelname van mandatarissen en personeelsleden aan Tournée Pédale van 6 tot 26 mei 
2019 en de ondersteuning ervan goed.

41. Autodelen - tweede draft autodeelactieplan

Het dossier wordt uitgesteld.

42. Doorrijdvergunningen zuidzijde Markt

Het college gaat akkoord met de voorgestelde categorieën van weggebruikers die aan de zuidzijde van de 
Markt mogen doorrijden of die een tijdelijke vergunning kunnen aanvragen. Het college stemt eveneens 
in met de installatie van een laad- en loszone.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

43. Actief schuldbeheer leningen Stad Oudenaarde

Het college keurt het actief schuldbeheer van de leningen van de stad goed. Een aantal leningen waarop 
de indekkingstechniek Variable Maturity Partially Capped wordt toegepast, wordt omgezet in Variable 
Maturity Swap Partially Capped waarbij de cap met 2 jaar wordt verlengd.

44. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 op naam van Elie Smet - Proces-verbaal 
van hoorzitting

Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 - Proces-verbaal van hoorzitting wordt 
goedgekeurd.

45. BBC onverhaalbare posten

De lijst met onverhaalbare facturen wordt goedgekeurd.

46. BBC oninbare post

De lijst met oninbare facturen wordt goedgekeurd.

47. Aanstelling advocaat dossier contantbelasting op het parkeren, aj. 2014 op naam van dhr. 
Vanden Meersschaut Jo

De aanstelling van een advocaat die de stad zal verdedigen in een dossier contantbelasting op het 
parkeren van het aanslagjaar 2014 wordt goedgekeurd.

48. Oninbare posten.

De lijst met oninbare vorderingen wordt goedgekeurd.

49. onverhaalbare posten

De lijst met onverhaalbare vorderingen wordt goedgekeurd.



50. Budgetwijziging 1-2019 en meerjarenplanaanpassing 8 2014-2021. Opmaak en timing.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde opmaak en timing van de budgetwijziging nr. 1-2019 en de 
meerjarenplanaanpassing nr. 8 2014-2021.

51. Actief schuldbeheer leningen Stad Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het voorgestelde actief schuldbeheer van de leningen van de stad.

52. Onverhaalbare posten Diftar

De lijst met onverhaalbare vorderingen Diftar wordt goedgekeurd.

53. Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Het college gaat akkoord met rapportering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

54. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - art. 538000053 op naam van Kagimo nv

Naar aanleiding van een bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en 
overige woongelegenheden, aj. 2018 - art. 538000053 gaat het college ermee akkoord betrokkene een 
vrijstelling van belasting te verlenen.

55. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
145.373,25 euro.

56. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
984.389,07 euro, -12.816,55 euro, 66,08 euro, 246,00 euro, -121,79 euro, 71.885,22 euro, -12.816,55 
euro, 157.914,43 euro, 820.185,67 euro, -2.230,56 euro, 387.077,47 euro, -2.353,45 euro, 52,98 euro, 
10.192,18 euro, -48,00 euro, 44.606,32 euro, 56.272,77 euro en 293.689,51 euro.

57. Omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit

Het schepencollege neemt kennis van de geactualiseerde omzendbrief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur i.v.m. gemeentefiscaliteit.

BESTUUR PERSONEEL

58. Vaststellen jobstudenten aantal per dienst.

Het college stelt de lijst met aanstelling van de jobstudenten bij diverse stadsdiensten tijdens de 
zomervakantie van 2019 vast.

59. Vervanging medewerker jeugd, tijdelijk.

Het college stemt in met de tijdelijke vervanging van een medewerker jeugd wegens ziekte.

60. Goedkeuren kandidaten diensthoofd jeugd.

Het college keurt de kandidatenlijst goed voor de functie van diensthoofd jeugd.

61. Aanstelling jobstudenten jeugddienst, Paasvakantie.

De lijst met jobstudenten die tijdens de Paasvakantie als begeleider bij de speelpleinwerking van de 
jeugddienst zullen fungeren wordt goedgekeurd.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

62. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter vervanging van een 
leerkracht afwezig wegens verlenging ziekteverlof, met ingang van 27 januari 2019 tot en met 
03 maart 2019.
Kandidaat: Wiame Griet. 

Het college stemt in met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool als vervanger van een leerkracht 
die afwezig is wegens ziekte.



63. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool en groepsmusiceren ter 
vervanging van een leerkracht afwezig wegens verlenging ziekteverlof, met ingang van 27 
januari 2019 tot en met 03 maart 2019.
Kandidaat: Devos Marie Katrien. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool en groepsmusiceren ter 
vervanging van een zieke leerkracht.

64. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht pedagogische coördinatie ter vervanging van een 
leerkracht afwezig wegens verlenging ziekteverlof, met ingang van 23 december 2018 tot en 
met 03 maart 2019.
Kandidaat: Zeuwts Anne. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht pedagogische coördinatie ter 
vervanging van een zieke leerkracht.

65. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter vervanging van een 
leerkracht afwezig wegens Verlof Verminderde Prestaties wegens ziekte 50%, met ingang van 
04 maart 2019 tot en met 06 april 2019.
Kandidaat: Devos Marie Katrien. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

66. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht pedagogische coördinatie ter vervanging van een 
leerkracht afwezig wegens Verlof Verminderde Prestaties wegens ziekte 50%, met ingang van 
04 maart 2019 tot en met 06 april 2019.
Kandidaat: Zeuwts Anne. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht pedagogische coördinatie ter 
vervanging van een zieke leerkracht.

67. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: viool ter vervanging van een 
leerkracht afwezig wegens verlenging ziekteverlof, met ingang van 27 januari 2019 tot en met 
03 maart 2019.
Kandidaat: Caluwaerts Lucas. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

KMO - HANDEL

68. Opschorten van het abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte van de marktkramer

Het abonnement van een marktkramer op de wekelijkse donderdagmarkt wordt tijdelijk opgeschort 
wegens ziekte van betrokkene.

69. Vergunning Horeca Inrichting. Crispy, Hoogstraat 33 te Oudenaarde

Er wordt een horecavergunning afgeleverd voor Crispy, Hoogstraat 33.

70. Vergunning Horeca Inrichting. Huis van Parma, Markt 33 te Oudenaarde

Er wordt een horecavergunning verleend aan het Huis van Parma, Markt 33.

71. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Nederstraat 61

Het schepencollege gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de gevelrenovatie 
van het handelspand Nederstraat 61.

72. Roadshow Fluvius tijdens de wekelijkse markt op donderdag 2 mei 2019

Het college geeft Fluvius de toelating om op 2 mei 2019 een tijdelijke standplaats op de donderdagmarkt 
in te nemen om het publiek kennis te laten maken met de nieuwe naam van het bedrijf na de fusie tussen 
Eandis en Infrax.

73. Pop-up zomerbar Absolut Beach



Het college gaat ermee akkoord dat van 1 mei tot 31 augustus een pop-up zomerbar wordt uitgebaat op de 
terreinen van de voormalige fabriek Santens aan de Galgestraat op voorwaarde dat voldoende 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen, maatregelen worden genomen om geluidsoverlast tegen te gaan 
en de opgelegde sluitingsuren worden gerespecteerd.

JEUGD

74. Jeugdopbouwwerk in Oudenaarde

De subsidie voor de aanstelling van een jeugdopbouwwerker in Oudenaarde, de vzw Uit De Marge, wordt 
goedgekeurd voor een bedrag van 50.000,- euro. 

75. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

De lijst met vrijwilligers die instaan voor de begeleiding bij activiteiten van de jeugddienst wordt 
goedgekeurd.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 29 APRIL 2019.


