
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER 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

SECRETARIAAT

1. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 18 juli 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege op 18 juli 2019.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Participatietraject 'Maak Oudenaarde Mee'. Samenvoegen gesprekstafels.

Het college gaat ermee akkoord gesprekstafels te organiseren in het centrum en in Eine in het kader van 
het participatieproject 'Maak Oudenaarde Mee'.

ONTVANGSTEN

3. Ontvangst Reuzencomité Eine.

Akkoord met de ontvangst van het Einse Reuzencomité op 6 september om 17.30u in het stadhuis n.a.v. 
het 100-jarig bestaan van de reuzen.

4. Bijkomend en geannuleerd jubileum september.

Het college neemt nota van een geannuleerd en een bijkomende viering van een huwelijksjubileum in de 
maand september.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Voorstel tot aankoop van een landbouwperceel gelegen te Ommegangstraat/Kezelfort ten 
behoeve van natuurontwikkeling

Akkoord met het voorstel tot aankoop van een landbouwperceel gelegen Ommegangstraat/Kezelfort ten 
behoeve van natuurontwikkeling en het aanvragen van een schattingsverslag voor het perceel.

6. Kennisgeving opmaak pv Balkh & Co Handcarwash Gelukstede 31

Het college neemt kennis van de opmaak van een proces-verbaal op 25 augustus door de lokale 
toezichthouder n.a.v. een overtreding op het Milieudecreet.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Driesleutelsstraat.  Verkavelen van gronden.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verkaveling van grond in de Driesleutelstraat.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat.  Verkavelen van grond in 3 loten.

Voor het verkavelen van grond in de Reytstraat in drie loten wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

9. Grond gelegen Natusdreef.

Het college staat geen woonontwikkeling toe in de Natusdreef.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

10. Overdracht archief familie Vandermeersch

Het college gaat akkoord met de aanvaarding door het stadsarchief van de overdracht van archiefstukken 
van de familie Vandermeersch.



STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

11. Retributiereglement bibliotheek wijzigen tarieven.

Het college gaat akkoord met de actualisering van de retributies op uitleningen en de aangerekende boetes 
wegens laattijdige inlevering van materiaal in de stedelijke openbare bibliotheek.

12. Nieuwe convenant 2020-2025 gevangenisbibliotheken.

Het college neemt kennis van een nieuwe overeenkomst tussen de stedelijke openbare bibliotheek en de 
Vlaamse Gemeenschap voor een bibliotheekvoorziening in de gevangenis voor de periode 2020-2025.

BURGERZAKEN LANDBOUW

13. Internationale Werktuigendagen - medewerking stad

Akkoord met de medewerking van diverse stadsdiensten voor logistieke en personele ondersteuning bij de 
organisatie van de Internationale Werktuigendagen op 21 en 22 september.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

14. Erediensten- Investeringsplan 2020

Het college gaat akkoord met het door het Centraal Kerkbestuur voorgelegde investeringsplan 2020 voor 
de kerkfabrieken van Welden, Sint-Walburga, Pamele en Mullem.

15. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van Het Centraal kerkbestuur en de 
kerkfabrieken van Pamele en Heurne.

EVENEMENTEN

16. Politiereglement op het verkeer nav familiedag landelijk gilde melden

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een  familiedag door de Landelijke Gilde 
Melden op 8 september  wordt door het schepencollege goedgekeurd.

17. Politiereglement feestzone fietel Eine

Goedkeuring van het politiereglement met instelling van een  feestzone t.g.v. de fietel in Eine op 22 
september 2019.

18. Politiereglement op het verkeer nav kermis en fietel Eine

Akkoord met het voorgestelde politiereglement op het verkeer n.a.v. de kermis en de fietel in Eine van 13 
tot 23 september.

19. Politiereglement inrichting feestzone nav Aarova rally

Het politiereglement met instelling van een feestzone n.a.v. de  Aarova Rally op 14 en 15 september 2019 
wordt goedgekeurd.

20. Politiereglement op het verkeer nav Aarova rally - verkenning

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de verkenningsritten voor de Aarova Rally op zaterdag 14 
september wordt goedgekeurd.

21. Politiereglement op het verkeer nav Aarova rally - verkeer

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Aarova Rally op 14 en 15 september 2019 wordt door het 
college goedgekeurd.

22. Politiereglement op het verkeer nav Aarova rally - verboden zones

Het politiereglement op het verkeer met afbakening van de verboden zones n.a.v. de Aarova Rally op 14 
en 15 september  wordt goedgekeurd.

23. Politiereglement op het verkeer nav paardenkijkdag

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Paardenkijkdag op 14 en 15 september wordt door het 
college goedgekeurd.



24. Evenement op openbaar domein : Wereldfeestival

De aanvraag voor de organisatie van het jaarlijkse Wereldfeestival ,dat dit jaar op 14 september wordt 
georganiseerd, wordt goedgekeurd.

25. Evenement op openbaar domein : Yoga in my City

De aanvraag voor organisatie van het evenement Yoga in my City op 29 september op het 
evenementenplein op de Markt wordt goedgekeurd.

26. Evenement op openbaar domein : Op de Brug

De aanvraag van vzw Kerel voor de organisatie van het evenement 'Op de Brug' in de Matthijs 
Casteleinstraat op 22 september 2019 wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

27. Leveren en plaatsen van een ijspiste gedurende de periode van 3 december 2019 tot 8 januari 
2020. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

Leveren en plaatsen van een ijspiste van 3 december 2019 tot 8 januari 2020. De lastvoorwaarden en de 
gunningswijze worden goedgekeurd.

28. Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat - bestek nr W00342017. Goedkeuring van 
de 2e verrekening - werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 2de verrekening van meerwerken tegen overeengekomen prijzen in het dossier weg- 
en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat.

29. Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen (Oossebeek). Goedkeuren ereloonstaat studiebureau 
Antea - indienen omgevingsvergunning. 

Goedkeuren van de ereloonstaat van het studiebureau Antea voor het indienen van de 
omgevingsvergunning m.b.t. de aanleg van een bufferbekken aan de Zwadderkotmolen.

30. Proeven voor uitvoering - ontwerpfase - bestek nr. D60212019. Goedkeuren lastvoorwaarden 
en gunningswijze.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht "proeven voor uitvoering-
ontwerpfase".

31. Inname openbaar domein in de Burgschelde. IOD1084568. 

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een werfinrichting voor de renovatie van een woning 
in de Burgscheldestraat van 3 tot en met 30/09/2019.

32. Installatie van een pompstation tbv KWIK Eine - bestek nr. W00812017. Goedkeuring 
eindafrekening. 

Goedkeuren van de eindafrekening voor de installatie van een pompstation t.b.v. voetbalclub KWIK Eine.

33. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal - bestek nr. W00742017. 
Goedkeuren van de 3e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuren van de 3e verrekening voor meerwerken in het kader van de omgevingswerken rond het 
Burgemeester Thienpontstadion en de gerenoveerde stedelijke sporthal.

34. Renovatie van voetwegen. Goedkeuren van deelopdracht.

In het kader van het dossier 'Renovatie van voetwegen' wordt de uitvoering van de deelopdracht 
'kerkwegel Welden' goedgekeurd.

35. Weg- en rioleringswerken R. De Preesterstraat. Aanleg grasdallen in Landlos en Bellebroek.

De aanleg van grasdallen in de Landlos en Bellebroek in het kader van het dossier weg- en 
rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat wordt goedgekeurd.



BESTUUR SPORT

36. Ontvangen betalingen voor standplaatsen foodtrucks KOTK. Klaar voor doorstorting

Het college neemt kennis van de ontvangen standgelden van de foodtrucks die op 2 juni op de Markt 
opgesteld stonden t.g.v. de actie 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Zoals afgesproken worden de 
standgelden t.b.v. 2.500,- euro doorgestort aan Kom op tegen Kanker. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

37. Aanvraag richtingsaanwijzer Automotive Group Duran

De aanvraag voor het plaatsen van een richtingsaanwijzer naar het bedrijf Automotive Group Duran op 
het Industrieterrein De Bruwaan wordt goedgekeurd.

38. Aanvraag richtingaanwijzers Solvay

Het college gaat akkoord met het plaatsen van richtingaanwijzers naar Solvay Specialty Polymers 
Belgium op het Industrieterrein De Bruwaan.

39. Verkeersmetingen overwegen i.o.v. TUC Rail

Het college neemt kennis van het bericht van het bedrijf Signco dat gedurende een periode van 3 maanden 
verkeerstellingen worden uitgevoerd aan spooroverwegen in opdracht van TUC Rail.

40. Streefbeeld overwegen

Het college neemt kennis van het verslag van het overleg met Infrabel i.v.m. het streefbeeld voor de 
spooroverwegen op het grondgebied van de stad.

41. Uitnodiging vervoerregioraad

Het college neem kennis van de uitnodiging en de agenda voor de vergadering van de Vervoerregioraad 
Vlaamse Ardennen op 13 september 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - art. 33 op naam van Immobiliën Bauters AR nv. Proces-verbaal 
van hoorzitting.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de hoorzitting n.a.v. het bezwaar tegen de belasting op leegstand 
van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden, aj. 2018 - art. 33.

43. Onverhaalbare posten.

Goedkeuring van de lijst van onverhaalbare posten.

44. Oninbare posten.

Goedkeuring van de lijst van oninbare posten.

45. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
35.337,14 euro.

46. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
153.814,31 euro, 27.101,41 euro, 49.839,86 euro, 177.797,21 euro en 6.110,18  euro.

47. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Het college keurt de verzamelstaat van vorderingen goed.



BESTUUR PERSONEEL

48. Tijdelijke verlenging medewerker bibliotheek.

Goedkeuring van de tijdelijke verlenging van tewerkstelling van een medewerker in de bibliotheek van 1 
september tot 31 december 2019.

49. Tijdelijke verlenging medewerker De Woeker.

Goedkeuring van de tijdelijke verlenging van tewerkstelling van een medewerker in CC De Woeker van 
28 augustus tot 31 december 2019.

50. Tijdelijke verlenging medewerker financiële dienst.

Goedkeuring van de tijdelijke verlenging van tewerkstelling van een medewerker in de financiële dienst 
van 3 september tot 31 december 2019.

51. Tijdelijke uitbreiding uren schoonmaakster.

Goedkeuring van de tijdelijke uitbreiding met 8 uren van de tewerkstelling van een schoonmaakster van 2 
september tot 31 december 2019.

52. De Weerdt Dirk. Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.

Goedkeuring van de indisponibiliteitstelling om medische redenen van een werknemer van de technische 
dienst en vaststelling van het wachtgeld.

53. Voorstel gezamenlijk arbeidsreglement Stad - OCMW

Akkoord met het voorstel voor de opmaak van een gezamenlijk arbeidsreglement voor de personeelsleden 
van de stad en het OCMW.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

54. Uitbreiding vestigingsplaats Mater

Principieel akkoord met de uitbreiding van de vestigingsplaats Mater van de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten en de daarmee gepaard gaande huurkosten.

KMO - HANDEL

55. Inkrimpen van een standplaats op de wekelijkse markt

Goedkeuring van de aanvraag van een marktkramer om zijn standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt 
in te krimpen van 18 naar 14 meter m.i.v. 1 januari 2020.

56. Tijdelijke inname van het openbaar domein. Ramoon, Hoogstraat 42 te Oudenaarde

Akkoord met het tijdelijk plaatsen van een bankje en windlichten voor de pop up-handelszaak Ramoon in 
de Hoogstraat 42.

57. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt ten voordele van Kom op tegen 
Kanker

Het college heeft geen bezwaar tegen de éénmalige standplaats op de donderdagmarkt voor een 
fondsenwerving t.v.v. de actie Kom op tegen Kanker Oost-Vlaanderen.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

58. Buitenschoolse opvang: overeenkomst met de scholen

Het college gaat akkoord met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst met de Oudenaardse 
scholen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang tijdens het schooljaar 2019-2020.

59. Indienen subsidie aanvraag project sociale gezondheidsongelijkheid wegwerken

Principieel akkoord voor het intergemeentelijk indienen van een subsidieaanvraag bij de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor het project 'Sociale gezondheidsongelijkheid wegwerken'.



60. Wereldfeestival vraagt toelage 2019

Akkoord met de toekenning van een toelage van 2.000,- euro aan de organisatoren van het 
Wereldfeestival op 14 september 2019. Het evenement wordt georganiseerd door de Fair Trade 
Trekkersgroep, Wereldsolidariteit en Oxfam Wereldwinkels.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 16 september 2019.


