
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 13 MEI 2019 OM 16;00 UUR

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

Verontschuldigd: Cindy Franssen: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 27 mei 2019.

Het schepencollege stelt de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 mei 2019 vast.

2. Brief Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 30 april 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 30 april 2019.

3. Verslag van de vergadering van de politieraad op 23 april 2019. Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de politieraad op 23 april 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO

4. Weigeren omgevingsvergunning.  Donkstraat.  Plaatsen windturbine.

Het dossier werd uitgesteld.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 30. Slopen en vervangen van twee garages 
door een polyvalente zaal en bouwen fietsenberging.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen en vervangen van 2 garages 
Nederenamestraat 30 door een polyvalente zaal en een fietsenbergplaats.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ruttemburgstraat.  Verkavelen van grond.

Het college verleent een verkavelingsvergunning voor grond in De Ruttemburgstraat in Bevere.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Zwijndries.  Bouwen van een woonerf na sloop van de 
bestaande bebouwing.

Het dossier werd uitgesteld.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 17.  Functiewijziging van woning naar 
garage/berging

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de functiewoning van de woning Wallestraat 17 naar 
garage met berging.

9. Weigeren Omgevingsvergunning.  Rotelenberg 12.  Regulariseren en bestemmingswijziging 
woning naar vakantiewoning en uitbreiden vakantiewoning. 

De regularisatieaanvraag en de bestemmingswijziging van de woning Rotelenberg 12 naar 
vakantiewoning en uitbreiden van de vakantiewoning wordt door het college geweigerd.

10. Beroep Deputatie.  Bekstraat 6.  Woonzorgcentrum.  Weigering.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de bestendige Deputatie 
waarbij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een vervangingsnieuwbouw van een 
woonzorgcentrum voor 60 bewoners, 30 assistentiewoningen en 50 ondergrondse garages Bekstraat 6.

BESTUUR CULTUUR

11. Aanvraag feestcheque Speelstraat Grimbergen.

Het college keurt de aanvraag van een Feestcheque goed n.a.v. de organisatie van Speelstraat Grimbergen 
in Heurne op 6 juli 2019 op voorwaarde dat de culturele inbreng wordt bewezen.



12. Vlaanderen Feest! 2019.

Het college keurt het voorgestelde programma en de daaraan verbonden kosten voor Vlaanderen Feest! 
op 6 en 7 juli 2019 principieel goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

13. Verslag van de vergadering van de kerkraad Kf. Eine

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van kerkfabriek Sint-
Eligius Eine op 30 april 2019.

EVENEMENTEN

14. Politiereglement op het verkeer nav Memorial Day

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. Memorial Day op 23 mei 2019 wordt door schepencollege 
goedgekeurd.

15. Evenement op openbaar domein : hondententoonstelling BV Drentsche Patrijshonden

De aanvraag voor de organisatie van een hondententoonstelling op 25 mei 2019 door de Belgische 
Vereniging Drentsche Patrijshonden op het terrein van JAC Orion in de Kabienstraat in Heurne wordt 
goedgekeurd.

16. Evenement op openbaar domein : motorrit mater

Goedkeuring van de doorrit van een toeristische motorrondrit op 1 juni met vertrek en aankomst aan de 
Witte Hoeve in Mater. Het Matersplein wordt bij die gelegenheid parkeervrij gemaakt.

17. Evenement op openbaar domein: brouwerijconcerten

Het college gaat akkoord met de organisatie door de brouwerij Roman van haar jaarlijkse gratis 
brouwerijconcerten op de woensdagavonden 3, 10, 17, 24 en 31 juli. De Varent en Hoek worden bij die 
gelegenheden tussen 16.00u en 23.00u parkeervrij gemaakt en er wordt een tijdelijke snelheidsbeperking 
tot 30 km/u t.h.v. de brouwerij ingevoerd.

18. Evenement op openbaar domein : Sint-Amelberga ommegang

De organisatie van de jaarlijkse Ruiterommegang Sint-Amelberga op 10/07/2019 in Mater wordt door het 
college goedgekeurd. De nodige verkeersmaatregelen worden daarbij in acht genomen.

19. Evenement op openbaar domein : Jump-in Manege Kerselare

De jaarlijkse organisatie van de Jump-in Fuif door Manege Kerselare achter het tankstation te Edelare op 
16/08/2019 wordt goedgekeurd.

20. Evenement op openbaar domein: fiertel Mater

De door het Fiertelcomité gevraagde verkeersmaatregelen n.a.v. de rondgang van de fiertel op 21 
september 2019 in Mater worden goedgekeurd.

21. Evenement op openbaar domein: barbecue H Hart

Het college gaat akkoord met de organisatie van een barbecue door het woonzorgcentrum H. Hart op 6 
juli 2019. Bij die gelegenheid wordt de Refugestraat van 8.00u tot 126.00u parkeer- en verkeersvrij 
gemaakt.

22. Evenementen jeugdhuis Canavia

Jeugdhuis Canavia, Hofstraat 14 vroeg de toelating voor de organisatie van enkele evenementen. Voor 
een pré-party op 18 mei en een hip hop-evenement op 25 mei wordt geen toelating gegeven. De outdoor 
filmavond op de binnenkoer van het jeugdhuis op 8 juni wordt wel goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23. Uitbating Passantenhaven. Goedkeuring addendum aan de dienstenovereenkomst met de 
Vlaamse Pleziervaart Federatie VZW.

Goedkeuring van een addendum aan de dienstenovereenkomst van 29/04/2016, met de Vlaamse 
Pleziervaart Federatie VZW, voor de uitbating van de passantenhaven.

24. Inname openbaar domein in de Heurnestraat 247. Dossier IOD1059953



Verlenen vergunning voor het plaatsen van een stelling in de Heurnestraat 247 van 23/05 tot en met 
08/06/2019.

25. Inname openbaar domein op het Matersplein naast nr. 9. Dossier IOD1061792

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een stelling, container en daklift op het Matersplein 
van 13 tot en met 31/05/2019.

26. Inname openbaar domein op het Stationsplein nr. 77. Dossier IOD1062068

Verlenen vergunning voor het plaatsen van een stelling, container, mobiele kraan en werfwagens voor 
dakwerken op het Stationsplein 77 van 20/05 tot en met 04/06/2019.

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

Het college maakt geen gebruik van het voorkooprecht van de stad bij de verkoop van een bedrijfsunit, 
gelegen op het industrieterrein De Bruwaan, door NV Willy Naesens-NV LCV aan Pandelaere Kevin.

28. Gaspar Heuvickstraat - verkrijgende verjaring perceel 0059P8.

Het voorstel tot verkrijgende verjaring van een perceel grond in de Gaspar Heuvickstraat door de 
aanpalende eigenaar wordt goedgekeurd.

29. Stopzetting levering industriewater door Farys.

Het college neemt kennis van de brief van Farys met het bericht dat de levering van industriewater wordt 
stopgezet.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

30. Groenjobs 2019.

De opdracht voor het leveren van prestaties in het kader van  milieu-gerelateerde taken wordt gegund aan 
de vzw Grijkoort Werkplaats, Peperstraat 8, 9600 Ronse voor een totaal bedrag van groenjobs €81.191,00 
inclusief btw.

BESTUUR SPORT

31. Toewijs standplaatsen ambulante handel tijdens Kom op Tegen Kanker op 2 juni 2019

Het college keurt de toewijzing van standplaatsen voor ambulante handel goed ter gelegenheid van de 
aankomst van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op zondag 2 juni 2019.

32. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Buitenspeeldag

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

33. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Triatlon van het Bernardus Technicum 
dd.03.06.2019

Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de Triatlon van het Bernardus 
Technicum op 03.06.2019 wordt goedgekeurd.

34. Proces-verbaal van voorlopige oplevering aanpassing sanitaire installatie Burgemeester 
Thienpontstadion.

Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed betreffende de aanpassing van de 
sanitaire installaties in het Burgemeester Thienpontstadion.

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

Het college gaat akkoord met de organisatie van een Pre Season Rugbytornooi door Rhinos Rugby 
Oudenaarde op 30 augustus en 1 september 2019 en vraagt de organisatoren de buurt vooraf in te lichten 
over de organisatie.

36. Toelating organisatie Lake Night 27 en 28 juli 2019

Watersportclub Absolut vzw krijgt de toelating voor de organisatie van Lake Night op 27 en 28 juli 2019. 
Het college dringt erop aan de geluidsnormen te respecteren en voldoende veiligheidsmaatregelen te 
nemen.

37. Recrean Skippers vraag gratis gebruik van de stedelijke sporthal dd.16 - 19.05.2019



De Recrean Skippers krijgen de toelating van het college om de stedelijke sporthal van 16 tot 19 mei 
2019 te gebruiken ter gelegenheid van een clubgala n.a.v. de viering van het 25-jarig bestaan van de club.

38. Organisatie recreatieve fietstochten WIK Maarkedal VTT & Cyclo dd.28.12.2019

Het college gaat akkoord met de organisatie van de recreatieve fietstochten Valerius De Sadeleer VTT en 
Cyclo door wielertoeristenclub WIK Maarkedal op 28 december 2019 met start en aankomst aan 't 
Sportkot in Leupegem.

39. Aanvraag erkenning Sportclub Recrean padel.

Het college stemt in met de erkenning van Recrean Padel als Oudenaardse sportclub.

40. Organisatie sportdienst Doe aan Sportbeurs dd.20.05.2019 - vraag gebruik deel parking voor 
sporthal

Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse Doe Aan Sportbeurs voor kinderen van het lager onderwijs 
door de stedelijke sportdienst op de sportinfrastructuur van de stad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

41. Sneltoets gemeentelijk mobiliteitsplan

Het college gaat akkoord met de evaluatie van het huidige mobiliteitsplan van de stad. Indien dat nodig 
zou blijken kan het plan worden herzien en geactualiseerd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aj. 2018 - kohierartikel 
168000619 - ongunstig

Het college beoordeelt het bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven, aj. 2018 
kohierartikel 168000619 als ongunstig.

43. Pensioenverzekering-financieringsfonds Ethias

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het huidge waarde van de portefeuille en de 
rendementen van het gemeentelijk pensioenfonds.

44. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
61.942,02 euro.

45. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
54.210,00 euro, -3.576,51 euro, 61.433,90 euro, 559.554,98 euro, 110,00 euro, 5.622,57 euro, 75.600,00 
euro, 13,48 euro, 30.575,49 euro, 13.393,73 euro, 167.727,47 euro, 109.307,46 euro, 30.890,52 euro, 
11,20 euro en 1.547,04 euro.

46. Kastoestand d.d. 30/04/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
30 april 2019 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 5 ten bedrage van 28.832.632,95 
euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

47. Aankoop van een veegwagen. Bestek nr. D59172018. Goedkeuren gunning aan De Kegel t.b.v. 
119.470 euro excl. BTW of 144.558,70 euro incl. BTW.

Aankoop van een veegwagen. Bestek nr. D59172018. Goedkeuren gunning aan de firma De Kegel tegen 
119.470 euro excl. BTW of 144.558,70 euro incl. BTW.

BESTUUR PERSONEEL

48. Aanstellen jobstudenten vakantieopvang . Zomer 2019.

Goedkeuring van de lijst van jobstudenten die worden aangesteld in het kader van de vakantieopvang 
2019 in het kinderopvangcentrum Begijnhof.

49. Aanstellen jobstudenten jeugddienst . Zomer 2019.



Goedkeuring van de lijst van jobstudenten die worden aangesteld als begeleider bij diverse initiatieven 
van de stedelijke jeugddienst tijdens de zomervakantiei 2019.

50. Beheersovereenkomst samenwerking stad en OCMW.

Het college gaat akkoord met het voorstel van beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW in het 
kader van het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten en het beroep doen op elkaars 
personeelsleden. Bedoeling is de volledige integratie van beide besturen.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

51. Tijdelijke vervanging leerkracht KV instrument: klassiek: dwarsfluit, met ingang van 21 
maart 2019 tot en met 07 April 2019.

Het college keurt de tijdelijke vervanging goed van een leerkracht KV instrument klassiek dwarsfluit, met 
ingang van 21 maart 2019 tot en met 07 April 2019.

KMO - HANDEL

52. Vergunning Horeca Inrichting Markt 30 te Oudenaarde

Het college levert een horecavergunning af voor de horecazaak Markt 30, gevestigd op hetzelfde adres.

53. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt voor Groen Oudenaarde en CD&V 
Oudenaarde.

Het college stemt in met de aanvraag van CD&V en Groen voor de eenmalige inname van een standplaats 
op de donderdagmarkt van 16 mei.

54. Kandidaten vrije textielplaats per abonnement op de wekelijkse markt

Er kwamen 3 kandidaatstellingen binnen voor de inname van een vrijgekomen standplaats textiel op de 
donderdagmarkt. Het marktreglement schrijft voor dat de kandidaat met de grootste anciënniteit de 
voorkeur geniet. 2 kandidaten hebben dezelfde anciënniteit als marktkramer. Het college gaat ermee 
akkoord dat de standplaats wordt toegewezen door loting.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

55. Aanstelling vrijwilliger voor- en naschoolse opvang

Het college stemt in met de aanstelling van een bijkomende vrijwilliger voor de voor- en naschoolse 
opvang.

56. Subsidie noodhulp.

Op de vraag van Artsen Zonder Grenzen om financiële steun voor het door een cycloon getroffen 
Mozambique wordt positief gereageerd. Op voorstel van de stedelijke adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking kent het college een financiële toelage van 1.250,-euro aan Artsen Zonder 
Grenzen toe.

57. Overzicht subsidies

Het college gaat akkoord met de voorgestelde lijst met opgave van de verdeling van de subsidies 2019 in 
de sociale sector. De lijst wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de zitting van 
27 mei 2019.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van .3 juni 2019.


