
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 6 MEI 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 politiecollege op 19 april 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege op 19 april 2019.

2. Verslag van de vergaderingen van het zonecollege en de zoneraad van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen op 22 maart 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van het zonecollege en de zoneraad van 
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 22 maart 2019.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

3. Aanvraag sponsoring aankoop nieuwe ziekenwagen Rode Kruis Oudenaarde.

Het college gaat akkoord met een financiële tussenkomst van 12.500,- euro bij de aankoop van een 
nieuwe ziekenwagen voor de Oudenaardse afdeling van het Rode Kruis.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

4. Participatietraject meerjarenplan.

Meerjarenplanning van het participatietraject. Goedkeuring gunning aan het communicatiebureau Billie 
Bonkers tegen een bedrag van 30.250,- euro, BTW ingebrepen.

TOERISME

5. Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen 
- uitbreiding

De geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en het MOU voor 2019 
wordt goedgekeurd.

6. Werkkledij Toerisme -  Mou Museum

Het college gaat akkoord met de aankoop van werkkledij voor het personeel van de dienst Toerisme en 
het museum MOU op voorwaarde dat de kledij voldoet aan het label Schone Kleren.

ONTVANGSTEN

7. Ontvangst Biljartclub Romy Band

Akkoord met een ontvangst van biljartclub Rpmy Band op 15 juni 2019 in de volkszaal van het stadhuis 
n.a.v. de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

8. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor een tijdelijke bemaling voor het bouwen van een melkveestal gelegen Sint-
Hilariuslindestraat te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een tijdelijke 
bemaling voor het bouwen van een melkveestal in de Sint-Hilariuslindestraat.



9. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende vergunning voor het 
exploiteren van een IIOA van klasse 2 zijnde een olieperserij en bijhorende opslag van 
grondstoffen en afgewerkte producten gelegen Meersbloem-Melden 36 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met vergunning voor het exploiteren van een 
IIOA van klasse 2 zijnde een olieperserij en bijhorende opslag van grondstoffen en afgewerkte producten 
Meersbloem-Melden 36.

10. Verloop van het project 'Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen' in het 
kader van de VLAIO-oproep 'City of Things'

Het college stemt in met het verdere verloop en stand van zaken van het project 'Gemeentelijk 
sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen' in het kader van de VLAIO-oproep 'City of Things'.

11. Bekendmaking van een beslissing over een oprichtings- en exploitatievergunning voor een 
inrichting van klasse II mbt ioniserende stralingen - AZ Oudenaarde vzw, 
Minderbroedersstraat 3 te 9700 Oudenaarde

Bekendmaking van een beslissing over een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting van 
klasse II m.b.t. ioniserende stralingen - AZ Oudenaarde vzw, Minderbroedersstraat 3.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

12. Beroep Leegstand Broekstraat 223

Het ingediende beroep wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard door het college.

13. Beroep Leegstand Aalststraat 143

Het ingediende beroep wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard door het college.

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Tussenbruggen 6.  Vervangen pleisterwerk.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het vervangen van pleisterwerk Tussenbruggen 6.

15. Weigeren omgevingsvergunning.  Mgr. Lambrechtstraat 34.  Slopen van een vrijstaande stal 
met schuilhok.

Het aanvraagdossier werd door de aanvrager ingetrokken.

16. Weigeren omgevingsvergunning.  Remparden 12.  Regulariseren van dakappartementen en 
bouwen twee noodtrappen aan buitenzijde gebouw.

De regularisatieaanvraag voor dakappartementen en de bouw van twee noodtrappen aan de buitenzijde 
van het gebouw Remparden 12 wordt door het college geweigerd.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 64.  Isoleren van de zijgevel

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het isoleren van de zijgevel van de woning 
Kortrijkstraat 64.

18. Masterplan stationsomgeving centrum.

Het college gaat akkoord met het masterplan voor der stationsomgeving in het stadscentrum, met inbegrip 
van de heraanleg van de Wortegemstraat en de Beverestraat.

19. Herinrichting Wortegemstraat - Beverestraat.

Het college gaat akkoord met het opzetten van een participatietraject om de burger inspraak te geven bij 
de geplande herinrichting van de Wortegemstraat en de Beverestraat.

EVENEMENTEN

20. Politiereglement op het verkeer nav schoolfeest KBO Nederename

Het politiereglement voor het afsluiten van de Pelikaanstraat n.a.v. het schoolfeest van KBO Nederename 
op 18 mei wordt goedgekeurd.

21. Politiereglement op het verkeer nav shooting kortfilm



Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de opnames voor een kortfilm op 14 en 15 
mei in de Ommelozen Boom.

22. Politiereglement op het verkeer nav RVV voor oldtimers

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer voor het afsluiten van De Ham op 12 mei 2019 
n.a.v. de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor oldtimers.

23. Evenement op openbaar domein : Lariefeesten

Het college gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijks buurtfeest in de wijk Lazerije op 29 juni 
2019 en het verkeersvrij maken van de straat.

24. Evenement op openbaar domein : Bernardus Sneukelt

Het college gaat akkoord met de organisatie van een Sneukeltocht van 7 km met start en aankomst op het 
recreatiedomein Donk (The Outsider) op 12 mei 2019 door de Bernardusscholen.

25. Evenement op openbaar domein : Sint-Pietersfeesten

Akkoord met de organisatie van de Sint-Pietersfeesten, het jaarlijks buurtfeest in de Deinzestraat in 
Bevere op 29 en 30/06/2019.

26. Evenement op openbaar domein : RVV voor oldtimers_bijkomende aanvraag

Na eerdere goedkeuring van hun aanvraag met start en aankomst op de Ham op 12 mei, vragen de 
organisatoren van de Ronde van Vlaanderen voor oldtimers een bijkomende goedkeuring voor het 
plaatsen van tenten op de Ham en Scheldekant. Het college gaat daarmee akkoord.

27. Samenwerkingsovereenkomst Thai Food and Culture Festival

De samenwerkingsovereenkomst n.a.v. van het Thai Food Festival op 25 en 26 mei wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

28. Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - 1e dienstjaar 2012 - bestek nr 
W19132011. Goedkeuring definitieve oplevering.

De definitieve oplevering voor buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - 1e dienstjaar 
2012, wordt goedgekeurd.

29. Buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen - dienstjaar 2015 - bestek nr. W23152015. 
Goedkeuring definitieve oplevering.

De definitieve oplevering voor het buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen-dienstjaar 2015, 
wordt goedgekeurd.

30. Buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen. Aanvullende werken - bestek nr. 
w23152015. Goedkeuring definitieve oplevering.

De definitieve oplevering voor het buitengewoon onderhoud aan KWS-verhardingen-aanvullende 
werken, wordt goedgekeurd.

31. Diverse proeven, sloopopvolging en visuele onderzoeken riolering - bestek nr. D57962018. 
Goedkeuring gunning van perceel 2 en 3 en stopzetting van de plaatsingsprocedure van perceel 
3.  

Diverse proeven, sloopopvolging en visuele onderzoeken riolering. Goedkeuring gunning van perceel 2 
en 3 en stopzetting van de plaatsingsprocedure van perceel 3.

32. Technisch beheer met totale waarborg van het stedelijk zwembad " de Zwem.com - Prins 
Leopoldstraat 91". Vrijgave van de borgstelling.

Vrijgave van de borgstelling in het kader van het technisch beheer met totale waarborg van het stedelijk 
zwembad de Zwem.com, Prins Leopoldstraat 91.

33. Maaien voetwegen, braakliggende terreinen,wandelpaden natuureducatieve locaties, 
onderhoud parkeerterrein Kerselare, bestrijding invasieve exoten. Goedkeuren gunning aan 
Grijkoort, t.b.v. 66.824,94 EUR (excl.BTW).



De gunning van het dossier aan Grijkoort tegen 66.824,94 euro, exclusief BTW, wordt goedgekeurd.

34. CC De Woeker: vernieuwen tapijt en zetels - bestek nr W00352017. Vrijgave borgtocht nr. 
72691594006

Goedkeuring van de vrijgave van de borgtocht in het dossier vernieuwen van het vloertapijt en de zetels 
in CC De Woeker.

35. ACM : onderhoud airco installatie. Goedkeuring onderhoudscontract nr. 0C01023018

Goedkeuring van het onderhoudscontract met de firma Denolf HVAC voor het onderhoud van de airco-
installatie in het administratief centrum Maagdendale tegen 485,- euro, exclusief BTW.

36. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019. Deelopdracht.

Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019. Goedkeuren van de deelopdrachten renovatie 
parking Fonteinplein in grasdallen en vervangen van betonbuizen op Edelareberg.

BESTUUR SPORT

37. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Ronde van Vlaanderen voor 
Beloften en Dames, Buurtsportweek en Krullewietactiviteiten

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

38. Vraag toelating tot gebruik 8 duiveltjesdoelen en 120 medailles voor het jeugdtornooi van V.V. 
Volkegem op zaterdag 17 augustus 2019

Het college gaat akkoord met het uitlenen van 8 voetbaldoelen voor duiveltjes t.g.v. het jeugdtornooi van 
VV Volkegem op het terrein Lammekensstraat op 17 augustus. De stad schenkt 120 medailles aan de 
deelnemertjes.

39. Politiereglement op het verkeer n.a.v. een wandeling in Mullem.

Akkoord met het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wandeling in Vaddenhoek en 
Korte Ast in Mullem op 8 mei 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

40. Invordering via gerechtsdeurwaarder - naschoolse kinderopvang

Het college keurt de lijst met onbetaalde facturen voor naschoolse kinderopvang die via een 
gerechtsdeurwaarder zullen worden ingevorderd goed.

41. Oninbare posten Diftar

De lijst met oninbare posten Diftar wordt goedgekeurd.

42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
47.926,18 euro.

43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
36,36 euro, -29,23 euro, 16.956,07 euro, 76.171,98 euro, 525.133,35 euro, 246.842,30 euro, 19,48 euro, 
1.365,92 euro, 37.123,02 euro, 3.195,61 euro, 34,71 euro, 4.816,02 euro en 17.883,20 euro.

44. Interne controle van de centrale kas d.d. 02/05/2019

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op datum van 2 mei 2019.

45. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 02/05/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 2 mei 2019 met een saldo van 5.283,30 euro. Het te verantwoorden verschil 
bedraagt 0,00 euro.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

46. Aankoop ziekenwagen type C en leveren en plaatsen van de uitrusting - bestek nr L18552011. 
Vrijgave borgtocht nr. PO/ 728-1152476-57

Goedkeuring vrijgave borgtocht ten bedrage van 4.580,- euro voor het leveren van een ziekenwagen.

BESTUUR PERSONEEL

47. Openverklaring administratief medewerker.

Goedkeuring van de openverklaring van drie functies van administratief medewerker.

48. Goedkeuren kandidaten parkeerwachter.

De lijst met kandidaat-parkeerwachters wordt goedgekeurd.

49. Ontslag medische redenen.

Het college neemt kennis van de ontslagname van een technisch personeelslid om medische redenen.

KMO - HANDEL

50. Vergunning Horeca Inrichting. 4 Eat, Ohiostraat 165 te Oudenaarde.

Het college levert een horecavergunning af voor de zaak 4 Eat, Ohiostraat 165.

51. Opschorten van het abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte.

Het college keurt de tijdelijke opschorting van het abonnement van een marktkramer goed omwille van 
ziekte van de betrokkene.

52. Tijdelijke inname openbaar domein. Vraag voor plaatsen tent Hoogstraat 57.

De aanvraag voor het tijdelijk plaatsen van een tent van 22 mei tot en met 1 juni in de Hoogstraat 57 
wordt goedgekeurd. Voor de tijdelijke inname van twee parkeerplaatsen wordt de gebruikelijke retributie 
betaald.

JEUGD

53. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

De vernieuwde lijst van vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van activiteiten van de stedelijke 
jeugddienst wordt goedgekeurd.

INTERNATIONALE RELATIES

54. Proefmei Bergen op Zoom.

Een Oudenaardse delegatie neemt van 23 tot en met 26 mei in zusterstad Bergen op Zoom met 
instemming van het college deel aan de culinaire manifestatie Proefmei. Er worden gerechtjes met bruin 
bier voorgesteld en de Oudenaardse brouwerijen Roman en Liefmans nemen nemen met hun producten 
eveneens aan het event deel.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

55. Lokaal overleg kinderopvang vraagt verhoging subsidie.

De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang vroeg de stad een verhoging van haar werkingssubsidie. Het 
college gaat akkoord met een verhoging van de subsidie tot 5.000 euro.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 27 mei 2019.


