
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 20 MEI 2019 OM 16.00 UUR

SECRETARIAAT

1. Schepencollege 10 juni 2019.

Het college beslist de vergadering van het schepencollege van maandag 10 juni (2de Pinksterdag) te 
verplaatsen naar dinsdagmorgen 11 juni om 8.00 uur.

TOERISME

2. Toewijs opdrachten aan Digital Cordon Bleu.

Het college beslist het stopzetten van toewijzen van opdrachten in het kader van toeristische projecten aan 
het bedrijf Digital Cordon Blue goed te keuren.

ONTVANGSTEN

3. MVC Focus Optiek Eine + tornooi

Akkoord met de ontvangst in het stadhuis van minivoetbalvereniging Focus Optiek Eine op 5 juli 2019 
n.a.v. het behalen van de kampioentitel in 4de nationale.

4. Jubileums maand juni

Het college neemt kennis van de lijst met huwelijksjubilea die in de loop van de maand juni worden 
gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Goedkeuring van de subsidie voor het installeren van een zonneboiler bij een particuliere 
woning

Goedkeuring van de subsidie voor het installeren van een zonneboiler bij de particuliere woning 
Stuivegemstraat 4.

6. Kennisgeving opstellen van een proces-verbaal door de lokale toezichthouder  wegens 
milieuovertredingen Markt 55.

Het college neemt kennis van het proces-verbaal dat door de lokale toezichthouder werd opgesteld 
wegens vastgestelde milieuovertredingen op het adres Markt 55.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Reytstraat 233.  Uitbreiden eengezinswoning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het uitbreiden van de eengezinswoning Reytstraat 
233.

8. Geen aktename Melding.  Riedekens 37.  Bouwen van een carport.

Het college neemt geen akte van de melding van het bouwen van een carport Riedekens 37 omdat 
daarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Molenstraat 2.  Verbouwen opslagplaats tot garages en 
berging.

Voor het verbouwen van een opslagplaats Molenstraat 2 tot garages en bergplaats wordt een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meldenstraat 71-73.  Bouwen 5 woningen

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 5 woningen Meldenstraat 71-73.



11. Weigeren omgevingsvergunning.  Donkstraat.  Plaatsen windturbine.

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windturbine aan de Donkstraat wordt geweigerd.

12. Aktename melding.  Hongerije 23.  Plaatsen veranda.

Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een veranda Hongerije 23.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 8.  Verbouwen van een woning.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning Korenbloemlaan 8.

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat.  Bouwen eengezinswoning.

Voor de bouw van een woning in de Maalderijstraat levert het college een omgevingsvergunning af.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vogelkersstraat 20.  Bouwen van een woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning Vogelkersstraat 20.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat 2.  Rooien 2 bomen.

Voor het rooien van 2 bomen op het adres Maalderijstraat 2 wordt een omgevingsvergunning verleend.

17. Verlenen omgevingsvergunning.  Ravensdal 1.  Verbouwen van een woning.

Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd voor het verbouwen van de woning Ravensdal 1.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meerspoort 35.  Verbouwen van bedrijfspand tot woning

Voor de verbouwing van het bedrijfspand Meerspoort 35 tot woning kent het college een 
omgevingsvergunning toe.

19. Weigeren omgevingsvergunning.  Kattestraat - Woeker.  Slopen van 4 woningen en bouwen 
meergezinswoning.

Het dossier werd uitgesteld.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 4-6.  Verbouwen en uitbreiden woning

Aflevering van een omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van de woning 
Nederenamestraat 4-6.

21. Verlenen omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 61.  Wijzigen voorschriften lot 9

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de wijziging van de voorschriften voor lot 9 in de 
verkaveling Vaddenhoek.

22. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meldenstraat 1.  Verbouwen van een hoeve.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de hoeve Meldenstraat 1.

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

Voor het slopen  van de bebouwing Zwijndries 68-70 en het bouwen van een woonerf wordt een 
omgevingsvergunning afgegeven.

24. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sterrestraat 21.  Verbouwen woning

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Sterrestraat 21.

25. Machtiging OE.  Levietenstraatje.  Aanbrengen schaduwdoeken.

Het college neemt kennis van de machtiging, afgeleverd door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor 
het aanbrengen van schaduwdoeken in het Levietenstraatje.

26. Beroep Deputatie.  Kapellestraat.  Vergunning.

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie waarbij in beroep een 
omgevingsvergunning onder voorwaarden wordt afgeleverd voor het slopen van een magazijn en bouwen 
van 3 woningen in de Kapellestraat.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF



27. Annulering bruikleenovereenkomst en overdracht van archief van de kerkfabriek van Mater, 
Nederename en Leupegem

Het college gaat in op het voorstel van de kerkfabrieken van Mater, Nederename en Leupegem om de 
bruikleenovereenkomst om hun archieven onder te brengen in het stadsarchief te annuleren en de 
archieven over te dragen aan het Rijksarchief Gent.

28. Digitaliseren microfilms

Het college zet het licht op groen voor het digitaliseren van 75 microfilms van het stadsarchief. Het gaat 
om reeksen documenten die bijna dagelijks worden geconsulteerd door bezoekers.

BURGERZAKEN BEVOLKING

29. Aankoop materiaal organisatie stem- en telbureaus

Het college gaat akkoord met de bestelling van het nodige materiaal om de kiesverrichtingen op zondag 
26 mei 2018 vlot te laten verlopen .

30. Permanentie dienst Burgerzaken verkiezingen 26/05/2019

Akkoord met het verzekeren van een permanentie van 9.00u tot 12.00u bij de dienst bevolking op 
verkiezingszondag 26 mei 2019, onder meer om duplicaten voor verloren gegane stembrieven af te 
leveren. 

EVENEMENTEN

31. Politiereglement op het verkeer nav KBO-run

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de KBO-run op 7 juni 
201+9 in het stadscentrum.

32. Politiereglement op het verkeer nav Koebeestefeesten 2019

Het politiereglement n.a.v. de organisatie van de Koebeestefeesten in de Koestraat op 15/6/2019 wordt 
door het college goedgekeurd.

33. Politiereglement op het verkeer nav Thai Food Festival

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. Thai Food Festival op 25-26 mei 2019 op de Markt wordt 
goedgekeurd.

34. Evenement op openbaar domein : Sint-Pietersvuur

Het college gaat akkoord met de organisatie van het Sint-Pietersvuur, een jaarlijks straatfeest in de 
Fabrieksstraat in Eine dat in 2019 plaatsvindt op vrijdag 28 juni.

35. Evenement op openbaar domein : straatfeest Ijzerstraat

De aanvraag voor de organisatie van een eerste buurtfeest in de Ijzerstraat op 25/08/2019 wordt 
goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

36. Huisvesting van tijdelijke kantoren van de sportdienst in het pand Prins Leopoldstraat 87. 
Goedkeuring bijkomend gebruik gedurende de maanden juli en augustus 2018.

Goedkeuring van het bijkomend gebruik gedurende de maanden juli en augustus 2018 van het gebouw in 
de Prins Leopldsstraat 87 door de sportdienst.

37. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Driesleutelstraat, Kloosterweg, 
Kleistraat, Boskant, Sint-Amelbergastraat, Opstalle. Dossiernr. 55MAHO/406193.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Driesleutelstraat, Kloosterweg, Kleistrat, Boskant, Sint-Amelbergastraat en Opstalle.



38. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in Diependale. Dossiernr. 
55OUDO/317989.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in 
Diependale.

39. Fluvius :uitbreiden van het laagspanningsnet in de Aalststraat. Dossiernr. 324437.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het uitbreiden van het laagspanningsnet in de Aalststraat.

40. Fluvius: inlussen van een nieuwe prefabcabine in de Mgr. Lambrechtstraat. Dossiernr. 105572.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het inlussen van een nieuwe prefab-elektriciteitscabine 
cabine in de Monseigneur Lambrechtstraat.

41. Telenet : vervangen van een defecte ondergrondse kabel t.h.v. Meerspoort 51.

Toekennen van een machtiging aan Telenet voor het vervangen van een defecte ondergrondse kabel t.h.v. 
Meerspoort 51.

42. Kruispunt Fietelstraat - Molenstraat. Verkeerstechnische aanpassingen. PV van 
ingebruikname.

Met betrekking tot de werken in het kader van verkeerstechnische aanpassingen aan het kruispunt 
Fietelstraat-Molenstraat wordt het proces-verbaal van ingebruikname goedgekeurd en ondertekend.

43. Scheldeboorden/- kop: aanleg Bergen-op-Zoomplein. Goedkeuring van de 1e verrekening - 
werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 1ste verrekening van werken tegen overeengekomen prijs bij de aanleg van het 
Bergen-op-Zoomplein.

44. Slopen gebouwen en aanhorigheden Kortrijkstraat 342+ ( voormalige camping) - bestek nr. 
W59222019. Goedkeuring gunning aan Depriester  Deco-Rent bvba.

Het slopen van de gebouwen en aanhorigheden in de Kortrijkstraat (de voormalige Info-camping) wordt 
toegewezen aan de firma Depriester Deco-Rent.

45. Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis - bestek nr. D00572017 - 
goedkeuring aanvullende opdracht opmaak advies na nazicht bestaande toestand technieken

Goedkeuring voor het uitvoeren van een aanvullende studieopdracht in het kader van de herinrichting van 
de bibliotheek door het architectenbureau KNAP uit Ronse.

46. Inname openbaar domein in de Nederstraat nr. 61 - IOD1063471

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een stelling voor de uitvoering van gevelwerken in de 
Nederstraat 61 tijdens  de periode van 28/05 tot en met 26/06/2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

47. Aanstellen vrijwilliger.

Er wordt een vrijwilliger aangesteld die zal instaan voor de vertaling in diverse talen van teksten in het 
kader van de deelname aan de stad aan de internationale wedstrijd Entente Florale 2019.

BESTUUR SPORT

48. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de Paasomnisportkampen

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.

49. Buitengewone toelagen voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub VV Volkegem vzw  
2de schijf 2019 - Kleine investering

Aan voetbalclub VV Volkegem wordt een buitengewone toelage voor een kleine investering toegekend.



50. Politiereglement 1000 km voor Kom op tegen Kanker dd. 2-06-2019

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer t.g.v. de ontvangst op de Markt van de deelnemers 
aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker op zondag 2 juni 2019.

51. Organisatie 1000 km voor Kom op tegen kanker dd. 2-06-2019

Op zondag 2 juni is Oudenaarde gaststad voor de ontvangst van de deelnemers aan de fietstocht 1.000 km 
voor Kom op tegen Kanker. Het college gaat akkoord met de organisatie door de stedelijke sportdienst 
van de voorgestelde activiteiten op de Markt.

52. Karper vissers: vraag organisatie Shimano Content Creation Event dd.28.06.2019 - 30.06.2019

Akkoord met de organisatie door de Karpervissers Oudernaarde van het Shimano Content Creation Event, 
een viswedstrijd die van 28 tot 30 juni 2019 plaatsvindt op de Donkvijver.

53. Sportcentrum Recrean organisatie King of The Rackets en WK Dubbels vanaf 30/05 tot 
02/06/2019

In het kader van de organisatie door het sportcentrum Recrean van het rackettornooi King of Rackets en 
het wereldkampioenschap voor dubbels van 30 mei tot 2 juni 2019 stemt het college in met logistieke en 
personele steun van de technische dienst en de sportdienst.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

54. Parkeervergunning deelauto's cambio

Op 18 juni 2019 start de stad in samenwerking met Cambio de ingebruikname van deelauto's. Voor deze 
voertuigen, die een vaste standplaats krijgen aan het oud-stationsgebouw, wordt een parkeervergunning 
afgeleverd die geldig is in alle zones betalend parkeren en de blauwe zones op het grondgebied van de 
stad.

55. Resultaten verkeersonderzoek Eine

In opdracht van het stadsbestuur werd een verkeersonderzoek in Eine uitgevoerd. Het college neemt 
kennis van de resultaten van dat onderzoek.

56. Resultaten verkeersonderzoek Oudenaarde centrum

In opdracht van het stadsbestuur werd een verkeersonderzoek in het Oudenaardse stadscentrum 
uitgevoerd. Het college neemt kennis van de resultaten van dat onderzoek.

57. Doven van lichten op N60.

Het college neemt kennis van het bericht van het Agentschap Wegen en Verkeer dat op delen van de N60 
de verlichting voortaan wordt gedoofd. Waar wel nog wordt verlicht worden bestaande lampen vervangen 
door ledlampen.

58. Uitnodiging algemene vergadering De Lijn

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging en de agenda voor de 
algemene vergadering van De Lijn op 28 mei 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

59. Jaarrekening 2018.

Het college gaat ermee akkoord de jaarrekening 2018 van de stad voor te leggen aan de gemeenteraad op 
24 juni 2019.

60. Onverhaalbare posten Diftar

Akkoord met de lijst van onverhaalbare posten Diftar.

61. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie

Akkoord met de lijst van onbetaalde parkeerretributies die via een gerechtsdeurwaarder zullen 
ingevorderd worden.



62. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
50.991,83 euro.

63. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
74.875,40 euro, 130,42 euro, 2.387,56 euro, -1.502,68 euro, 54,41 euro, 18.149,44 euro en 78.149,03 
euro.

64. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Akkoord met de verzamelstaat van vorderingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

65. Leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk. Stopzetting van de plaatsingsprocedure.

De procedure voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk wordt stopgezet omdat is 
gebleken dat de ondergrond van de Donkterreinen niet geschikt is voor de plaatsing van bepaalde 
speeltoestellen.  De procedure wordt later opnieuw opgestart.

BESTUUR PERSONEEL

66. Aanstellen jobstudenten administatie en technische diensten . Zomer 2019.

Goedkeuring van de nominatieve aanstelling van jobstudenten bij diverse administratieve en technische 
stadsdiensten tijdens de zomervakantie van 2019.

67. Verlenging aanstelling onbepaalde duur, arbeider.

De verlenging van de aanstelling voor onbepaalde duur van een arbeider bij de technische diensten wordt 
goedgekeurd.

68. Aanwervingsvoorwaarden cultuurfunctionaris.

Het college gaat akkoord met de schrapping van de clausule '3 jaar beroepservaring' in de 
aanwervingsvoorwaarden voor een cultuurfunctionaris bij de stad.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

69. Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 50-74% administratief medewerker voor 
periode van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019.

De aanvraag om verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 50-74% van een leerkracht voor de 
periode van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 wordt goedgekeurd.

70. Interim voor 6/38 in vervanging van administratief medewerker voor de periode van 1 mei 
2019 tot en met 30 juni 2019.

De aanstelling van een interim-leerkracht voor 6/38 in vervanging van een administratief medewerker met 
ziekteverlof voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 wordt goedgekeurd.

71. Interim in vervanging van administratief medewerker wegens verlof voor verminderde 
prestaties wegens ziekte 50-74% voor 4/38.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een interim-leerkracht in vervanging van een leerkracht met 
verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte 50-74% voor 4/38.

72. Aanstelling van een administratief medewerker voor 10/38 in vervanging van een medewerker 
met ziekteverlof.

Goedkeuring van de aanstelling voor 10/38 van een tijdelijke medewerker in vervanging van een 
administratieve medewerker met ziekteverlof.



73. Aanstelling interim in vervanging van een administratief medewerker met ziekteverlof voor 
12/38.

De aanstelling van een interim-medewerker in vervanging van een administratief medewerker met 
ziekteverlof voor 12/38 wordt goedgekeurd.

74. Aanstelling interim leraar voor 4/22 in vervanging van een leerkracht afwezig wegens verlof 
voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden.

Akkoord met de aanstelling van een interim-leraar voor 4/22 in vervanging van een leraar met verlof voor 
verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden.

75. Aanstelling interim voor 4/20 in vervanging van een verlof voor verminderde prestaties van 
een vastbenoemd leraar.

Akkoord met de aanstelling van een interim-leerkracht voor 4/20 in vervanging van een vast benoemd 
leerkracht met verlof voor verminderde prestaties.

76. Verlof verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden van een vastbenoemd 
leraar voor 4/20 en 4/22 van 22 maart 2019 tot en met 22 april 2019.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke 
aangelegenheden van een vastbenoemd leraar voor 4/20 en 4/22 van 22 maart 2019 tot en met 22 april 
2019.

77. Organisatie Pedagogische studiedag KABK.

Akkoord met organisatie van en deelname aan een pedagogische studiedag op 6 juni 2019 in Aalst.

78. Aanvraag stage KABK schooljaar 2018 2019.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde lijst met leerkrachten die in de loop van 2019 stage zullen 
lopen in de academie.

79. Inrichten lezingen KABK schooljaar 2018 2019

Akkoord met de organisatie van diverse lezingen op diverse data voor leerlingen van de academie en 
andere geïnteresseerden.

KMO - HANDEL

80. vraag CBD winkel in Oudenaarde

Akkoord voor het openen van een winkel met medicinale cannabis onder voorwaarde dat de 
reglementering ter zake strikt wordt opgevolgd en de politie controle uitoefent op de verkochte producten.

81. Vraag tijdelijke inname openbaar domein. Parkeerplaatsen voor evenement D&M

Geen bezwaar tegen de tijdelijke inname van een viertal parkeerplaatsen t.g.v. de organisatie van een 
evenement door handelszaak D&M op 13 juni 2019 mits betaling van het verschuldigde parkeergeld. 
Akkoord met ophangen spandoek aan de gevel van het pand Markt 30.

82. Aanvraag voor het plaatsen van een terras op twee parkeerplaatsen op Stationsplein

Het college levert voorlopig geen vergunning af om t.h.v. café Stad Brussel, Stationsplein 77 2 
parkeerplaatsen in beslag te nemen voor het plaatsen van een terras, gezien het dagelijkse drukke verkeer 
op het Stationsplein, onder meer door de vele bussen van De Lijn.

JEUGD

83. Speelstraten 2019

Er werden 5 aanvragen ingediend voor het inrichten van een speelstraat op diverse data tijdens de 
zomervakantie. Het college zet het licht op groen voor de Tuinwijk, Grimbergen, Blekerijstraat, Koning 
Albertstraat en Scheldesteenstraat en zorgt voor de nodige verkeersborden.

84. Kampvervoer 2019

Goedkeuring van de aanvragen door diverse jeugdbewegingen voor kampvervoer met voertuigen van de 
technische stadsdiensten tijdens de zomervakantie.

85. Organisatie Kadeefeesten



Akkoord met het voorgestelde programma voor de Kadeefeesten 2019 in het stadscentrum op zaterdag 29 
juni 2019.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

86. Convenant Leerpunt 2019.

Met Leerpunt, het Centrum Basiseducatie Vlaamse Ardennen voor volwassenen en laaggeschoolden 
wordt voor 2019 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, onder meer voor de toekenning van een 
toelage en het gebruik van stads- of OCMW-lokalen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 3 juni2019.


