
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 15 JULI 2019 OM 10.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Mathieu Mas: schepenen
Geert De Meyer: adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Fietsvergoeding Aurora.

Akkoord met het toekennen met ingang van 1 juli 2019 van een fietsvergoeding aan het personeel van 
Aurora.

ONTVANGSTEN

2. Expo "100jaar KSVO" in de kapel Bisschopskwartier

Akkoord met het aanbieden van een receptie ter gelegenheid van de officiële opening van de Expo 
"100jaar KSVO" in de kapel van het Bisschopskwartier op 25 augustus 2019. 

3. Ontvangsten Sport

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis van de jeugdkampioenenploeg van 
voetbalclub KSV Oudenaarde op 6 september en van voetbalclub Sparta Bevere op 16 augustus n.a.v. het 
60-jarige bestaan van de club.

4. 75-jarig jubileum van de Bond van Gepensioneerden van de Openbare diensten.

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis van de Bond van Gepensioneerden van de 
Openbare Diensten op 18 april 2020 n.a.v. de viering van het 75-jarig jubileum van de vereniging.

5. Receptie ter gelegenheid van de 50e editie Valiezekoers Mullem

Akkoord met het aanbieden van een receptie op 17 augustus 2019 ter gelegenheid van de 50e editie van 
de Valiezekoers in Mullem.

6. Jubileums maand augustus

Het college neemt kennis van de lijst van jubilea die in de loop van de maand augustus worden gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor een tijdelijke bemaling gelegen Kanunnikenstraat 86/88 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een tijdelijke bemaling gelegen Kanunnikenstraat 86/88.

8. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor een bronbemaling tav tijdelijke grondwaterverlaging voor het ontdubbelen van de 
verbindingsriolering Rietgracht gelegen Rode Los lopende tot Neringstraat te Oudenaarde 

Het college neemt akte van de melding van een bronbemaling tav tijdelijke grondwaterverlaging voor het 
ontdubbelen van de verbindingsriolering Rietgracht vanaf de Rodelos tot de Neringstraat.

9. Advies van het college van burgemeester en schepenen aangaande een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor een beperkte verandering van een IIOA - ON 
Semiconductor Belgium bvba gelegen Westerring 15 te Oudenaarde - gunstig

Het college verleent gunstig advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de beperkte 
verandering van een IIOA gelegen Westerring 15.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Devosstraat 17.  Verbouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen van de woning Devosstraat 17.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Berchemweg 5.  Omvormen bestaand pand van restaurant 
met studio's naar dokterspraktijk met studio's.

Voor het omvormen van het pand Berchemweg 5 van een restaurant met studio's naar een dokterspraktijk 
met studio's levert het college een omgevingsvergunning af.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Groenstraat 19.  Verbouwen woning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Groenstraat 19.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Kerzelare 127.  Herinrichten en uitbreiden bestaande 
horecazaak.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de herinrichting en uitbreiding van de horecazaak 
Kerzelare 127.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pauwel vd Scheldestraat 70. Slopen bestaande bebouwing en 
oprichten meergezinswoning met 6 appartementen.

Voor het slopen van de bestaande bebouwing en de bouw van een meergezinswoning met 6 
appartementen in de Pauwel Vanderscheldenstraat 70 verleent het college een omgevingsvergunning.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat 234.  Plaatsen tuinhuis en carport.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis en een carport 
Reytstraat 234.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Materplein.  Renoveren bestaande theaterzaal.

Voor de renovatie van de bestaande theaterzaal aan het Matersplein verleent het college een 
omgevingsvergunning.

BESTUUR CULTUUR

17. Aanvraag feestcheque - Buurtfeest Vijverweide.

Het college gaat akkoord met de toekenning van een feestcheque t.g.v. de organisatie van een buurtfeest 
in Vijverweide op 25 augustus 2019.

BURGERZAKEN BEVOLKING

18. Bestellen materiaal organisatie stem- & telbureaus - Goedkeuring van eindafrekening

Het college keurt de eindafrekening goed voor het geleverde materiaal, nodig voor de organisatie van de 
stem- en telbureaus voor de verkiezingen op 26 mei 2019.

19. Identiteitskaart en kids-ID: rechtzetting kasverschil

Door een materiële vergissing bij de verwerking van de aanvraag van een identiteitskaart en een kids-ID 
werd een kastekort van 114,50 euro veroorzaakt. Het college neemt kennis en de toestand wordt 
geregulariseerd via de financiële dienst.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

20. Concessie

Akkoord met de aangevraagde grafconcessie voor 30 jaar op de stedelijke begraafplaats aan de Pontstraat.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

21. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de kerkfabrieken van Mater en 
Volkegem.



EVENEMENTEN

22. Politiereglement op het verkeer nav fiertel Mater

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de fiertel in Mater op 21 
september 2019.

23. Politiereglement op het verkeer nav feeste t' Ename

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Feeste t' Ename van 9 
tot en met 12 augustus in de dorpskom van Ename.

24. Politiereglement m.b.t. vastleggen feestzone feeste t' Ename

Goedkeuring van het politiereglement met de vastlegging van de feestzone n.a.v. de organisatie van de 
Feeste t' Ename van 9 tot en met 12 augustus in de dorpskom van Ename.

25. Politiereglement op het verkeer nav septemberfeesten Bevere

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de  Septemberfeesten van Chiro Bevere op 
27-28-29 september op de Chiroterreinen aan de Koestraat wordt goedgekeurd door het schepencollege.

26. Politiereglement op het verkeer nav filmavond pelikaanrunners

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de filmavond georganiseerd door de Pelikaanrunners op 
zaterdag 24 augustus 2019 wordt door het schepencollege goedgekeurd.

27. Politiereglement op het verkeer nav kermis Leupegem

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de kermis in Leupegem van 16 t.e.m. 19 
augustus.

28. Politiereglement op het verkeer nav startweekend KSA Sint-Jacob

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. het startweekend van KSA Sint-Jacob Oudenaarde op 7 
september 2019 wordt goedgekeurd.

29. Politiereglement op het verkeer nav Zomerstraatdrink vzw Licht

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Zomerstraatdrink van vzw Licht op 25 
augustus 2019.

30. Aanvraag extra subsidie feestcomité Heurne

Goedkeuring van de aanvraag om extra subsidie door het feestcomité van Heurne ter compensatie van de 
huurprijs van een grotere feesttent door verbouwingen in het ontmoetingscentrum aan de Heurnestraat.

31. Evenement op openbaar domein: sinema

Akkoord met de organisatie van enkele filmavonden 'Sinema' op diverse locaties in openlucht door vzw 
Kerel. De voor 15 augustus voorziene voorstelling wordt verplaatst naar de binnenkoer van Abdij 
Maagdendale.

32. Evenement op openbaar domein : Truckrun Vlaamse Ardennen

Akkoord met de organisatie door Truckrun Vlaamse Ardennen van een rondrit met vrachtwagens voor 
gehandicapte kinderen op 29 september 2019 ten voordele van de actie Kom op tegen Kanker.

33. Evenement op openbaar domein : Jacobsfeesten

Akkoord met de organisatie van de Jacobsfeesten op 17 augustus 2019 door het buurtcomité Jacob 
Lacopsstraat en wandelclub Hanske De Krijger.

34. Evenement op openbaar domein : De Cabrio Ronde

Goedkeuring van de aanvraag van het Peloton Café voor de organisatie van de Cabrio Ronde van 
Vlaanderen met afsluitende slotshow op 15 augustus 2019.



35. Evenement Bevrijding van Oudenaarde - 75 jaar 

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de viering van 75 jaar bevrijding van 
Oudenaarde op 31 augustus 2019. Bij die gelegenheid wordt de Hoogstraat ingericht tot 
'bevrijdingsstraat'.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

36. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken. Goedkeuren proces-verbaal 
van ingebruikname.

Goedkeuren van het proces-verbaal van gedeeltelijke ingebruikname van het speelplein en de 
omgevingswerken in het recreatiedomein Donk.

37. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017 - bestek nr. W00252017. 
Goedkeuren eindafrekening.

Goedkeuren van de eindafrekening voor het buitengewoon onderhoud van asfaltverhardingen in 2017.

38. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017. Aanvullende werken - 
bestek nr. W00252017. Goedkeuren eindafrekening. 

Goedkeuren van de eindafrekening van de aanvullende werken voor het buitengewoon onderhoud van 
asfaltverhardingen in 2017.

39. Inname openbaar domein in de Kapellestraat nr. 57. Dossier IOD1075696

Verlenen machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Kapellestraat voor het plaatsen van 
een stelling van 21/07 tot en met 07/08/2019.

40. Inname openbaar domein in de Stationsstraat nr. 21. Dossier IOD1073843

Verlenen machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Stationsstraat voor het plaatsen van 
een stelling en een mobiele kraan voor de uitvoering van dakwerken van 5 tot en met 23/08/2019.

41. Diependale. Aanleg stadsverkaveling. Proces-verbaal van ingebruikname der werken.

Proces-verbaal van ingebruikname van de weg-, riolerings- en omgevingswerken in de stadsverkaveling 
Diependale.

42. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 6: speciale sporttechnische 
uitrusting (2) - Perceel 2 (Sporttechnische uitrustingen) - bestek nr W00412017. Goedkeuring 
eindafrekening en voorlopige oplevering.

Goedkeuring van de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de renovatie en uitbreiding van de 
stedelijke sporthal Rodelos, meer bepaald lot 6, sporttechnische uitrustingen.

43. Infrastructuurwerken ophaalbrug - signalisatievergunning

Het college neemt kennis van het signalisatievergunning voor de uitvoering van werken aan de 
ophaalbrug van 19 tot en met 23/08/2019.

44. Asfalteringswerken Leupegemstraat - signalisatievergunning

Het college neemt kennis van de signalisatievergunning voor de uitvoering van asfalteringswerken in de 
Leupegemstraat van 19 tot en met 23/08/2019.

BESTUUR SPORT

45. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de zomersportkampen

Het college keurt de namenlijst goed van de vrijwilligers die zullen instaan voor het leveren van prestaties 
tijdens de zomersportkampen van de stedelijke sportdienst.

46. Vraag toelating tot rijden van 4 bedrijfsvoertuigen door de Donkstraat

Akkoord met de vraag van The Outsider om toelating om met hun bedrijfsvoertuigen door de Donkstraat 
te rijden om de gebouwen van The Outsider te kunnen bereiken.



47. uitwisselingsproject voor jongeren - survival kamp eiland Donkvijver

Akkoord met de vraag van The Outsider om van 29 juli tot en met 7 augustus gebruik te mogen maken 
van het eiland in de Donkvijver voor de inrichting van een basiskamp t.g.v. de organisatie van een 
survivalevent voor jongeren.

48. 13e petanquetornooi stad Oudenaarde

Akkoord met het schenken van de gevraagde aandenkens t.g.v. de organisatie van het 13de 
petanquetornooi van de stad Oudenaarde voor senioren op 2 september 2019.

49. BBC Haantjes : schadeclaim Bosan

Het college gaat akkoord met de voorgestelde compensatie aan basketbalclub Haantjes Oudenaarde voor 
de geleden schade n.a.v. de laattijdige opening van de vernieuwde stedelijke sporthal waardoor de club 
ontvangsten mis liep.

50. Reservatie zaal Armare in Abdij Maagdendale

Het college gaat akkoord met het verhuren van de zaal Armare in de Abdij Maagdendale aan een 
vereniging voor meditatieve dans tegen de prijs van 10,- euro/keer.

51. Organisatie 24ste STER van SNA met bevoorrading Wolvenberg

Het college heeft geen bezwaar tegen de inrichting van een bevoorradingspost op de Wolvenberg op 21 
juli t.g.v. de doortocht van het fietsevent 24ste Star van SNA door KWC Sport na Arbeid uit Gent.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

52. Samenwerking groep INTRO vzw ikv uitbating Fietspunt

Het dossier werd uitgesteld.

53. Toekenning werkingssubsidies groep INTRO jan-juni2019

Het dossier werd uitgesteld.

54. Proefopstelling vrachtwagensluis Nestor de Tièrestraat

Akkoord met het opstellen van een tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer n.a.v. de installatie 
voor een periode van 3 maanden van een vrachtwagensluis in de Nestor De Tièrestraat door politie 
Vlaamse Ardennen met de bedoeling het sluipverkeer van vrachtwagens te monitoren.

55. Opstelstroken wachtende vrachtwagens

Het dossier werd uitgesteld.

56. Week van de mobiliteit - Car Free Day 2019

Akkoord met de ondersteuning van de actie Car Free Day tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 t.e.m. 
22 september en het voorgestelde programma. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

57. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
54.502,49 euro, 659,00 euro, 5.984,54 euro en 3.000,00 euro.

58. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
18,00 euro, 67,10 euro, 40.000,00 euro, 56.178,20 euro, 23.723,48 euro, 30.060,50 euro, 502.081,66 euro, 
100,55 euro, 267.852,29 euro, -1.063,54 euro, 5.357,71 euro, 69.209,05 euro, 37.253,43 euro, 254,18 
euro, 100,22 euro, 328,30 euro en 1.554,77 euro.

59. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Het college neemt kennis van de verzamellijst van vorderingen.



60. Politiezone Vlaamse Ardennen.  Jaarrekening 2018.

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de politiezone Vlaamse Ardennen.

61. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 09/07/19

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis  van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 9 juli 2019 met een saldo van 5.075,30 euro.

62. Interne controle van de centrale kas d.d. 09/07/19

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 9 juli 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

63. Fluvius : Uitbreiding van het middenspanningsnet en laagspanningsnet in de Sleegstraat en 
Houtstraat, inlussen van nieuwe distributiecabine in Tuybenslos. Dossiernr. 319775.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het uitbreiden van de netten in de Sleegstraat en de 
Houtstraat en het oprichten van een elektriciteitscabine in de Tuybenslos.

BESTUUR PERSONEEL

64. Aanstellen jobstudenten. Zomer 2019. Aanpassing nr 5.

Goedkeuren van de geactualiseerde lijst van jobstudenten die bij diverse stadsdiensten aan de slag gaan 
tijdens de zomervakantie.

65. Vrijstelling selectieproef.

Goedkeuring van de gedeeltelijke vrijstelling van een tijdelijk administratief personeelslid van deelname 
aan de selectieproeven voor jeugdprogrammator en cultuurfunctionaris.

KMO - HANDEL

66. Vergunning Horeca Inrichting. Souplesse Plus, Nederstraat 1

Het college reikt een horecavergunning uit voor de zaak Souplesse Plus, Nederstraat 1.

67. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras. L'Etage, Markt 7 te Oudenaarde.

Voor café L'Etage aan de Markt 7 levert het college een vergunning af voor het uitbaten van een 
verbruiksterras.

68. Vergunning Horeca Inrichting. Hof Ter Teirlinck, Hauwaart 80 te Oudenaarde

Voor de uitbating van de horecazaak Hof Ter Teirlinck, Hauwaart 80 levert het college een 
horecavergunning af.

69. Vergunning Horeca Inrichting. Kebab & Friethouse, Bergstraat 19 te Oudenaarde

Aflevering van een horecavergunning aan Kebab & Friethouse, Bergstraat 19.

70. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras. Tandoori Home, Louise Mariekaai 1 te 
Oudenaarde

Aan de horecazaak Tandoori Home Aan de Louise Mariekaai 1 wordt een vergunning voor het uitbaten 
van een verbruiksterras verleend.

71. Vraag toelating uitdelen flyers tijdens wekelijkse markt

Het college heeft geen bezwaar tegen de aanvraag van het stadsbestuur van Waregem voor het uitdelen 
van flyers voor Waregem Koerse tijdens de wekelijkse donderdagmarkt van 25 juli.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

72. Onverhaalbare posten voor facturen buitenschoolse kinderopvang

Het college gaat akkoord met de lijst van onverhaalbare posten met facturen voor de buitenschoolse 
kinderopvang.



73. Oninbare facturen buitenschoolse kinderopvang

Het college gaat akkoord met de lijst van oninbare facturen voor de buitenschoolse kinderopvang.

74. Verhoging tarieven dienst babysitting miv 1/09/19.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde tariefverhogingen door de dienst babysitting van de stad 
met ingang van 1 september 2019. Het gaat over de actualisering van de tarieven die sedert 2011 van 
kracht zijn.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 5 augustus 2019.


