
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 15 APRIL 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. Agenda gemeenteraad 29 april 2019.

De agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 29 april 2019 wordt vastgesteld.

TOERISME

2. Toerisme. Toezicht socio-culturele vrijwilligers Walburga- en Pamelekerk

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers die tijdens het toeristisch 
seizoen toezicht houden in de Sint-Walburgakerk en Pamelekerk.

ONTVANGSTEN

3. Infoavond groepsaankoop zonnepanelen

Akkoord met gebruik van de volkszaal van het stadhuis voor de organisatie van een infoavond 
groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners van Oudenaarde op 27 juni 2019.

4. Proclamatie PIVA

Goedkeuring aanvraag gebruik volkszaal stadhuis voor de organisatie van de proclamatie voor de 
laatstejaarsleerlingen van het Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen op 27 juni 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor het exploiteren van een tandartspraktijk met 2 amalgaamafscheiders gelegen Dijkstraat 
31 te Oudenaarde.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf van Landastraat 115 B.  Regulariseren van een 
veranda

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het regulariseren van de plaatsing van een veranda 
Graaf Van Landaststraat 115B.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hazel.  Plaatsen hoogspanningscabine

Voor het plaatsen van een hoogspanningscabine in Den Hazel levert het college een 
omgevingsvergunning af.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Kapellestraat 79.  Verbouwen en uitbreiden woning.

Een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Kapellestraat 
79.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 70. Slopen en herbouwen woning

Voor het slopen en herbouwen van de woning Korenbloemlaan 70 verleent het college een 
omgevingsvergunning.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Grimbergen 9.  Uitbreiden van een woning en garage 
(fietsherstelplaats).



Het college levert een omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van een woning en 
garage/fietsenherstelwerkplaats Grimbergen 9.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Stuivegemstraat 45.  Verbouwen woning

Voor de verbouwing van de woning Stuivegemstraat 45 wordt een omgevingsvergunning verleend.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 55.  Verbouwen bestaand restaurant

Het restaurant aan de Beverestraat 55 krijgt van het college een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van verbouwingswerken.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Wallestraat 12c.  Oprichten vrijstaande eengezinswoning.

Voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning Wallestraat 12C wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

14. Weigeren Omgevingsverguning.  Martijn Van Torhoutstraat.  Plaatsen terrasoverkapping op 
verdieping.

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping Marijn Van 
Torhoutstraat 136 wordt geweigerd.

15. Weigeren omgevingsvergunning. Blekerijstraat 41-42. Bouwen meergezinswoning.

er wordt géén omgevinsgvergunning afgeleverd voor het bouwen van een meergezinswoning 
Blekerijstraat 41-42.

16. Beroep.  Lamon Claudia.  Kerkkouter 32.

Het college handhaaft het standpunt dat tijdens de collegezitting van 21 januari 2019 werd ingenomen.

17. Voorafgaande vergunning Anima Care Saffrou site.

De aanvraag voor de bouw van een woonzorgcentrum met 60 bedden op de Saffrou-site door een privé-
zorgbedrijf wordt ongunstig geadviseerd.

18. Aanvraag conceptsubsidie saffers buurtschuur.

Het college geeft principiële goedkeuring aan het ontwerp van een projectstudie voor de realisatie van een 
buurtschuur op de Saffrou-site en het aanvragen van een projectsubsidie.

19. Besluit Deputatie.  Beverestraat 93 Ruttemburgstraat 4.  2 Inclusieve woonprojecten

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie met gedeeltelijke inwilliging van 
het beroep tegen de aflevering van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 inclusieve 
woonprojecten Beverestraat 93/Ruttemburgstraat 4.

BESTUUR CULTUUR

20. Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2019 - aanpassing lijst.
 

De geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers voor de dienst cultuur  en  gemeenschapscentrum 
De Woeker wordt goedgekeurd.
 

21. Muziekcheque - aanvraag CurieusOudenaarde .

Het college gaat akkoord met de toekenning van een muziekcheque aan Curieus Oudenaarde voor de 
organisatie van het Feestje van de Arbeid op 1 mei 2019.

BURGERZAKEN BEVOLKING

22. Bijzetting urne Leslie Stuart.

Het college stemt in met de vraag voor de bijzetting van de asurne van een Canadese piloot op het ereperk 
van de begraafplaats in de Dijkstraat. Hij was tijdens de 2de Wereldoorlog de overlevende piloot van het 



vliegtuig dat crashte in Bevere waarbij alle andere bemanningsleden om het leven kwamen. De asurne 
wordt bijgezet naast de graven van zijn bemanning.

EVENEMENTEN

23. Politiereglement op het verkeer nav federal truck beldonor

Het parkeervrij maken van de Meinaert n.a.v. een  sensibiliseringscampagne rond orgaandonatie voor de 
leerlingen van het Bernardustechnicum op 29 en 30 april 2019 wordt goedgekeurd.

24. Politiereglement op het verkeer nav tuinwijkfeest

Goedkeuring van het politiereglement met het parkeer- en verkeersvrij maken van  de Tuinwijk n.a.v. het 
buurtfeest op 30/08/2019.

25. Politiereglement op het verkeer nav knipoogdag

Goedkeuring van het verkeersreglement n.a.v de organisatie van Knipoogdag door VTB-Kultuur op 5 mei 
2019.

26. Politiereglement op het verkeer nav Historia

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van Historia op 19 april 2019 wordt 
goedgekeurd.

27. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Puistraat

Het politiereglement voor het parkeer- en verkeersvrij maken van de Puistraat en de Verenigde 
Natiënlaan n.a.v. de rommelmarkt in de Puistraat in Leupegem op 6 juli 2019 wordt goedgekeurd.

28. Evenement op openbaar domein: shooting kortfilm

Het college gaat akkoord met de vraag om toelating voor de opname van een kortfilm t.h.v. Ommeloze 
boom in Leupegem door de organisatie 87Seconds.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

29. Sint-Amanduskerk te Ooike. Plaatsen van ladder / veiligheids - haken op het dak. Vaststellen 
van het stadsaandeel in de werken.  

Het plaatsen van een ladder en veiligheidshaken op het dak van de Sint-Amanduskerk te Ooike wordt 
goedgekeurd met het stadsaandeel in de werken tbv 2.325,34 EUR.

30. Diependale - aanleg stadsverkaveling - bestek nr W22752014. Goedkeuren van de 1e schorsing 
der werken.

Mbt "Diependale : aanleg stadsverkavelin " wordt de 1e schorsing der werken van 07/01/2019 tot en met 
24/02/2019 goedgekeurd.

31. Fluvius : uitbreiden van het ondergronds laagspanningsnet in de Zonnebloemstraat - Georges 
Lobertstraat. Dossiernr. 328932.

Machtiging wordt verleend aan Fluvius voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de 
Zonnebloemstraat - Georges Lobertstraat.

32. Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster - bestek nr. 
D58842018. Goedkeuring gunning aan TV BVVR  Omgeving.

Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg van de historische tuin van het Zwartzusterklooster: 
goedkeuring gunning aan TBV BVVR.

33. Weg- en rioleringswerken Broekstraat ( 1ste fase : Dijkstraat - Gelukstede) - bestek nr 
W00772017. Goedkeuren van de 4e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Weg- en rioleringswerken Broekstraat: Goedkeuring van de 4e verrekening van werken aan 
overeengekomen prijzen.

34. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken - bestek nr. W00062017. 
Goedkeuren van de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.



Recreatiedomein Donk, aanleg speelplein en uitvoeren omgevingswerken: goedkeuring van de 1e 
verrekening van werken aan overeengekomen prijzen.

35. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de verkaveling Diependale.  Dossiernr. 
55 OUDO/317989

Machtiging wordt verleend aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
verkaveling Diependale.

36. Overwelven gracht in de Heurnestraat 289-291.

Het college geeft de goedkeuring voor het overwelven van de gracht in de Heurnestraat t.h.v. 289-291.

37. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2019. Voorstel uit te voeren straten.  

Het college gaat akkoord met de voorgestelde straten die in 2019 opgenomen worden in het dossier 
aanleg en herstel van voetpaden. De lijst van in de loop van 2019 nog aangevuld worden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

38. Vrijwilliger BIU.

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

BESTUUR SPORT

39. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij het Paassportkamp

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

40. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden E3 Binckbank 
Classic Juniores en 3 Bergen - E3 prijs Beloften dd.27.04.2019

Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden E3 Binckbank Classic 
Juniores en 3 Bergen - E3 rijs Beloften op 27.04.2019 wordt goedgekeurd.

41. 19° Beach Volleybaltornooi van 29.05.2019 tot  02.06.2019 In het Sportkot.

Het college gaat akkoord met de organisatie van het 19de Beachvolleybaltornooi op de terreinen aan de 
Vontstraat van 29 mei t.e.m. 2 juni 2019 en het gebruik van de accommodatie van 't Sportkot.

42. Organisatie Rugby pre season tornooi van 30 augustus tot en met 1 september 2019

Het dossier werd uitgesteld om bijkomende informatie in te winnen.

43. BBC Haantjes: schadeclaim Bosan

Een schadeclaim van een sportclub n.a.v. de onbeschikbaarheid van de stedelijke sporthal wordt integraal 
doorgespeeld naar de verantwoordelijke bouwfirma.

44. Scenario's voetbal, atletiek, sportcentrum

Voor de verdere ontwikkeling van de sportsite aan de Prins Leopoldstraat worden alle betrokken 
sportclubs uitgenodigd voor verder overleg.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

45. Verlenging samenwerking Fietspunt

De verlenging van de samenwerking tussen het stadsbestuur en Groep Intro vzw voor de uitbating van het 
fietspunt aan het NMBS-station wordt goedgekeurd.

46. Autodelen - tweede draft autodeelactieplan

Het college gaat akkoord met de opmaak van een plan op maat van de stad door Autodelen.net, dat de 
stad begeleidt bij het opstarten van het project autodelen in Oudenaarde.

47. Sneltoets - evaluatie actualiteitswaarde gemeentelijk mobiliteitsplan

Het dossier werd uitgesteld.



48. Autodelen - update uitrol

Het college zet het licht op groen voor de update van de uitrol van het project autodelen in Oudenaarde, 
dat vanaf 18 juni 2019 wordt opgestart.

49. Opmaak Trage Wegenplan

Het college neemt kennis van de stand van zaken van de opmaak van een Trage Wegenplan en de 
organisatie van een publiek infomoment op 19 juni 2019 rond de inventarisatie van de trage wegen in 
Eine, Heurne, Mullem, Nederename, Mater en Welden.

50. Aanvraag tot het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Galgestraat

Akkoord met de aanvraag voor het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Galgestraat 66.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

51. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000084 - ongunstig

Het dossier werd uitgesteld.

52. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 
251820853066 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 251820853066 wordt 
gunstig beoordeeld.

53. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikels 538000041 & 538000042 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikels 538000041 & 538000042 wordt gunstig beoordeeld.

54. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - kohierartikel 538000034 - ongunstig

Het dossier werd uitgesteld.

55. 2de kohier betreffende de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 ten bedrage van 
350,00 euro

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het 2de kohier betreffende de belasting op het weghalen van 
afvalstoffen, aj. 2019 ten bedrage van 350,00 euro.

56. Invordering via gerechtsdeurwaarder - naschoolse kinderopvang

De lijst van bedragen, in te vorderen via een gerechtsdeurwaarder voor kosten voor de naschoolse 
kinderopvang wordt goedgekeurd.

57. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving.

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
74.761,49 euro.

58. Goedkeuren facturen - Kennisgeving.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
200.816,55 euro, 60,03 euro, 182,72 euro, 46.255,73 euro, 11,24 euro, 79.529,95 euro, 21.696,73 euro, 
318,66 euro, en -314,75 euro, .

59. Kastoestand d.d. 29/03/2019

Het college neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 29 maart 2019.

60. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 04/0419



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 4 april 2019.

61. Interne controle van de centrale kas d.d. 04/04/19

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 4 april 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

62. Aankoop van een kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst - bestek nr L00082019 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een kniklader met tractorbanden 
ten behoeve van de sportdienst.

63. Aankoop van elektrische stadswagen + twee elektrische bestelwagens. Bestek nr L 00182019. 
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een elektrische stadswagen + twee 
elektrische bestelwagens. 

INFORMATICA

64. Verlengen dossier abonnementen en gesprekskosten mobiele telefonie vanaf 1 maart 2019 tot 
31 mei 2019.

De verlenging van de duur van het dossier 'abonnementen en gesprekskosten mobiele telefonie' wordt 
goedgekeurd voor de periode 1 maart 2019-31 mei 2019.

BESTUUR PERSONEEL

65. Arbeidsongeval. Afsluiten dossier na negeren oproepingsbrieven.

Het college keurt de afsluiting van het dossier van een arbeidsongeval van een personeelslid van de stad 
goed.

66. Aanstelling diensthoofd jeugd.

Goedkeuring van de aanstelling van het diensthoofd jeugd.

67. Vacantverklaring jeugdprogrammator.

Goedkeuring van de vacantverklaring van de functie van jeugdprogrammator bij de stedelijke 
jeugddienst.

68. Vaststellen examenjury jeugdprogrammator.

Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury voor de beoordeling van de kandidaten voor de 
functie van jeugdprogrammator bij de jeugddienst.

69. Viering dienstjaren.

Het college gaat akkoord met het voorstel om de leden van het stadspersoneel in de bloemetjes te zetten 
die intussen 25, 30, 35, 40 of 45 dienstjaren tellen.

70. Politiek verlof.

De stad zal geen loonkosten terugvorderen van mandatarissen voor wie de stad de loonkosten aan hun 
werkgever terugbetaalt in het kader van hun politiek verlof.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

71. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: piano ter vervanging van een 
zieke leerkracht, met ingang van 19 maart 2019 tot en met 30 maart 2019.

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht KV instrument klassiek: piano ter vervanging van een zieke 
leerkracht, met ingang van 19 maart 2019 tot en met 30 maart 2019.

KMO - HANDEL

72. Inkrimpen van een standplaats op de wekelijkse markt.



Goedkeuring van de aanvraag van een marktkramer om de standplaats op de donderdagmarkt in te 
krimpen met 2 meter.

73. Inkrimpen van een standplaats op de wekelijkse markt.

Goedkeuring van de aanvraag van een marktkramer om de standplaats op de donderdagmarkt in te 
krimpen met 1 meter.

74. Vraag voor het toekennen van een seizoensabonnement op de wekelijkse markt.

Het college gaat niet akkoord met de aanvraag van een marktkramer op de donderdagmarkt om een 
abonnement op seizoensbasis toe te kennen.

75. Vraag verbruikersterras op parkeerplaatsen Broodstraat 17

Het college gaat akkoord met de tijdelijke uitbating van een verbruikersterras Broodstraat 17 voor de 
periode 1juni-30 september 2019.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

76. Aanvraag vrijwilliger kermis

Er wordt een vrijwilliger aangesteld voor de begeleiding van kinderen met een beperking die op 24 april 
2019 een namiddag gaan doorbrengen op de Paaskermis.

77. Verantwoordingsnota kansenpaswerking 2018

Het college gaat akkoord met de verantwoordingsnota 'Kansenpaswerking 2018'.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 13 mei 2019.


