
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019 OM 16.00 UUR

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

ONTVANGSTEN

1. Ontvangst Sport

Akkoord met de ontvangst in de volkszaal van het stadhuis van de kampioenenherenploeg Rhinos Rugby 
Oudenaarde op 5 september 2019 en het schenken van enkele aandenkens.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Goedkeuring subsidieaanvragen voor het plaatsen van een zonneboiler bij een particuliere 
woning

Goedkeuring van 2 subsidieaanvragen voor het plaatsen van een zonneboiler bij een particuliere woning.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

3. Verlenen omgevingsvergunning.  Prins Leopoldstraat 21.  Oprichten nieuwe aanbouw na 
slopen bestaande bijgebouwen.

Voor het oprichten van een nieuwe aanbouw na sloop van de bestaande bijgebouwen Prins Leopoldstraat 
21 levert het college een omgevingsvergunning af.

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vogelkersstraat 22.  Bouwen eengezinswoning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning 
Vogelkersstraat 22.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Marlboroughlaan 1 - 2.  Verbouwen van meergezinswoning 
met handelspanden.

Voor de verbouwing van de meergezinswoning met handelspanden Marlboroughlaan 1 en 2 wordt een 
omgevingsvergunning verleend.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat.  Bouwen woning.

Afleveren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning in de Maalderijstraat.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Karel Martelstraat 60.  Functiewijziging naar verwerkings- 
en verbruiksruimte.

Voor de functiewijziging van het pand Karel Martelstraat 60 naar verwerkings- en verbruiksruimte levert 
het college een omgevingsvergunning af.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Oudstrijdersstraat 87.  Slopen stallingen en bouwen 
eengezinswoning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van stallingen Oudstrijdersstraat 87 en het 
bouwen van een woning.

BESTUUR CULTUUR

9. Aanvraag feestcheque Gebuurte Ketelhoek.

Het college gaat akkoord met het toekennen van een feestcheque aan Gebuurte Ketelhoek t.g.v. de 
organisatie van het Ketelfestijn op 1 september 2019.



10. Organisatie Drum Clinic ikv Muzikantentreffen - De Woeker - 26/09/2019.

Akkoord met de organisatie van een workshop Drum Clinic i.s.m. Muziekhandel Oudenaarde in het kader 
van het Muzikantentreffen in De Woeker op 26 september.

BURGERZAKEN BEVOLKING

11. Aanvraag namenlijst bewoners Baarstraat.

Het college heeft geen bezwaar tegen het afleveren van namenlijst van de bewoners van de Baarstraat 
aangezien de vraag kadert in de buurtwerking van de straat.

12. Herbegraven stoffelijke resten begraafplaats Ename

Akkoord met het herbegraven van de tijdens archeologisch onderzoek in de Sint-Laurentiuskerk in Ename 
opgegraven stoffelijke resten op de begraafplaats aan de Wallestraat. De stad zorgt voor een grafzerk met 
de nodige duiding.

EVENEMENTEN

13. Politiereglement op het verkeer nav septemberkermis

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de septemberkermis in het stadscentrum van 
30 augustus tot 8 september.

14. Politiereglement op het verkeer nav duckrace

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het evenement Duckrace op 
de Schelde door Lions Club Oudenaarde op 22 september.

15. Politiereglement op het verkeer nav straatfeest Vijverweide

Akkoord met het voorgestelde politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een straatfeest 
door het Comité V Zomerfeest in de wijk Vijverweide op 25 augustus.

16. Politiereglement op het verkeer nav kermis Volkegem

Goedkeuring van het verkeersreglement naar aanleiding van de kermisfeersten in Volkegem van 27 t.e.m. 
30 september.

17. Evenement op openbaar domein : Grinta Test Fest

De aanvraag voor de organisatie van het Grinta Test Fest op 21 september door Grinta! Publicaties bvba 
wordt door het college gunstig beoordeeld.

18. Evenement op openbaar domein : straatfeest Vijverweide

Akkoord met de organisatie van een wijkfeest in Vijverweide op 25 augustus en met de vraag de straat 
verkeersvrij te houden tijdens het feest.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

19. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op rugbyterreinen - bestek nr. W58832018. 
Goedkeuren gunning.

Het leveren en plaatsen van verlichtingsmasten op de rugbyterreinen wordt gegund aan de NV 
Vansteenbrugghe.

20. Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Gunstig adviseren 
van de aangepaste eindafrekening.

Het college adviseert de aangepaste eindafrekening voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie in 
de Sint-Amanduskerk in Heurne gunstig.

BESTUUR SPORT

21. Organisatie openingsweekend rugby i.s.m. Stad Oudenaarde dd. 13-15.09.2019

22. Sportidee - organisatie Koppenbergcross 1.11.2019.

Akkoord met de organisatie van de Koppenbergcross op 1 november door Sportidee.



23. Pistoolschuttersclub PSKO - vraag schenken 3 trofeeën.

Akkoord met het schenken van 3 trofeeën door de stad t.g.v.organisatie van de jaarlijkse koningsschieting 
van  Pistoolschuttersclub Oudenaarde op 21 september.

24. KASVO - Organisatie memorial Valentien De Smet dd.01.12.2019

Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse veldloop Memorial Valentien De Smet op 1 december 2019 
en het schenken van trofeeën door de stad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

25. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
34.494,69 euro en 16.911,19 euro.

26. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
40,90 euro , 2.195,00 euro, 21,68 euro, 21.033,58 euro, 67,45 euro, 11.389,29 euro, 15,80 euro en 
16.981,15 euro.

BESTUUR PERSONEEL

27. Aanstelling opvangkrachten schooljaar september '19 - juni '20.

Het college gaat akkoord met de lijst van opvangkrachten die tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen 
instaan voor de buitenschoolse kinderopvang.

28. Aanstellen jobstudenten. Zomer 2019. Aanpassing nr 9.

Goedkeuring van de aangepaste lijst van jobstudenten die tijdens de zomervakantie bij diverse 
stadsdiensten worden tewerkgesteld.

KMO - HANDEL

29. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Kebab & 
Friethouse, Bergstraat 19 te Oudenaarde

Het college levert een terrasvergunning af voor het uitbaten van een verbruiksterras door Kebab & 
Friethouse, Bergstraat 19.

30. Vergunning inname openbaar domein voor het plaatsen van een winkelbord, Grimbergen 39 te 
Oudenaarde

Het college levert een vergunning af voor inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een 
winkelbord op de grasstrook tussen de rijweg en het voetpad t.h.v. Grimbergen 39.

31. Frituur Stationsplein, gedeelte concessiebedrag tegenover de stad Oudenaarde oninbaar 
verklaren

Een deel van het concessiebedrag dat betaald wordt voor de uitbating van de frituur op het Stationsplein is 
voor de NMBS bestemd en wordt oninbaar verklaard door de stad.

32. Drankvergunning ambulante handelaar

Het college levert een drankvergunning af aan Evelyne Techel om gegiste en sterke dranken te verkopen 
met een reizende drankgelegenheid.

33. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie gevelrenovatie voor het pand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 34

Het college gaat principieel akkoord met de toekenning van een subsidie voor de renovatie van de gevel 
van het handelspand Markt 34.

34. Vraag verschuiven toegestane periode voor het uitbaten van de zomerbar Galgestraat 157

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de openingsperiode voor het uitbaten van de zomerbar in 
de Galgestraat 157 tot en met 8 september.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

35. Aanpassing ouderbijdrage buitenschoolse opvang miv 1/01/2020

Het college gaat akkoord met de voorgestelde verhoging van de ouderbijdrage voor de buitenschoolse 
opvang met 0,10 euro per begonnen half  uur met ingang van 1 januari 2020. Het dossier wordt voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 2 september 2019.


