
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Carine Portois: schepen
Afwezig: Peter Simoens, schepen voor agendapunt 23

SECRETARIAAT

1. Advies vergunning Anima Care.

Het college geeft gunstig advies voor de oprichting van een woonzorgcentrum met 64 bedden op de site 
Saffrou.

2. Dagvaarding correctionele rechtbank ikv arbeidsongeval.

Het college neemt kennis van de dagvaarding van de stad door het Arbeidsauditoraat om op 15 november 
voor de correctionele rechtbank te verschijnen naar aanleiding van een arbeidsongeval van een lid van het 
stadspersoneel.

ONTVANGSTEN

3. Overleg provincie en gemeenten/steden per arrondissement ikv Ruimtelijk beleid

Het college stemt in met de vraag het Oost-Vlaamse provinciebestuur om de volkszaal van het stadhuis te 
gebruiken voor een overlegmoment tussen de provincie en gemeenten/steden per arrondissement rond 
ruimtelijk beleid op 10 december 2019.

4. 100 jarig bestaan LG Volkegem - Ename

Het college gaat akkoord met de ontvangst van de Landelijke Gilde Volkegem - Ename op 26 oktober in 
de volkszaal van het stadhuis naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

5. Ontvangst Tennisclub Oudenaarde

Goedkeuring van de ontvangst op 4 oktober in de volkszaal van het stadhuis van tennisclub Oudenaarde 
n.a.v. de huldiging van hun Vlaams Kampioen 2019 en akkoord met het schenken van een aandenken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Tariefaanpassing restafvalinzameling.

Goedkeuring van de aanpassing van het tarief voor restafvalinzameling op basis van de nieuw gegunde 
tarieven en een uniformisering binnen het werkingsgebied van de afvalintercommunale I.Vl.A. op 
voorwaarde van goedkeuring van het aangepaste retributiereglement door de gemeenteraad.

7. Deelname aan SURE2050.

Goedkeuring van deelname van de stad aan het project SURE2050, dat Vlaamse publieke diensten 
ondersteuning aanbiedt bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering 
ervan.

8. Kennisgeving opmaak pv ten laste van Feestcomité Nederename

Het college neemt kennis van de opmaak van een proces-verbaal door de lokale toezichthouder n.a.v. een 
overschrijding van de opgelegde geluidsnormen tijdens een evenement.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9. Eedaflegging verbalisant ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig inspecteur en 
toezichthouder.

De verbalisant ruimtelijke ordening, stedenbouwkundig inspecteur en toezichthouder legt in handen van 
het college de eed af: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen'.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Weversstraat 9 - 11 - 29 - 31.  Verbouwen van twee 
appartementsgebouwen.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van de appartementsgebouwen 
Weversstraat 9, 11, 29 en 31.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Einestraat 36.  Wijzigen functie van kantoor naar 
detailhandel.

Voor de wijziging van de functie van het pand Einestraat 36 van kantoor naar detailhandel levert het 
college een omgevingsvergunning af.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Berchemweg 5.  Plaatsen gevelisolatie, aanbrengen 
gevelbepleistering en creëren 4 parkeerplaatsen.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie en gevelbepleistering op 
het pand Berchemweg 5 en het creëren van 4 parkeerplaatsen op hetzelfde adres.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Tivolistraat 141.  Bouwen tuinhuis.

Voor het bouwen van een tuinhuis Tivolistraat 141 levert het college een omgevingsvergunning af.

14. Verlenen Omgevingsvergunning. Speelstraat. Rooien van bomen

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van bomen in de Speelstraat.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kloostermeerslos 2. Plaatsen propaangastank

Voor het plaatsen van een propaangastank in de Kloostermeerslos 2 wordt een omgevingsvergunning 
verleend.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kloostermeerslos 4.  Plaatsen propaangastank.

Voor het plaatsen van een propaangastank in de Kloostermeerslos 4 wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ruttemburgstraat 28.  Bouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Ruttemburgstraat 28.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.. Ruttemburgstraat 28. Bouwen van een woning.

19. Advies Deputatie.  Herlegem 67.  plaatsen windturbine

Het college adviseert de aanvraag voor het plaatsen van een windturbine Herlegem 67 gunstig.

20. Advies Deputatie.  Zwadderkotstraat.  Aanleggen bufferbekken.

Het college geeft gunstig advies voor de aanleg van een bufferbekken in de Zwadderkotstraat.

21. RvVB.  Doornikstraat.  Bouwen meergezinswoningen.  Vernietiging besluit Deputatie.

Het college neemt kennis van de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van het besluit 
van de Bestendige Deputatie van de provincie met de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning 
voor de bouw van 2 meergezinswoningen Doornikstraat-Désiré Waelkensstraat.

BESTUUR CULTUUR

22. Aanvraag muziekcheque-KBO Mater.

De aanvraag om toekenning van een muziekcheque door KBO Mater ter gelegenheid van de organisatie 
van een kerstfeest op 26 december wordt goedgekeurd.



23. Muziekcheques - goedkeuring lijst.

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met opgave van de bands en artiesten van wie een optreden in 
aanmerking komt voor de toekenning van een muziekcheque.

24. Filmproject Vlaamse Ardennen “Adam & Eva”; vraag gunsttarief De Woeker voor organisatie 
filmvoorstellingen voorjaar 2020.

Akkoord met het toekennen van het gunsttarief voor gebruik van De Woeker voor de organisatie van 
voorstellingen van de film 'Adam & Eva' van Nicolaas Rahoens in het voorjaar van 2020.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

25. Aanstelling beëdigd geneesheer

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een bijkomende beëdigd geneesheer voor de vaststelling 
van overlijdens. De dokter in kwestie vervangt de twee beëdigde geneesheren tijdens hun vakantie.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

26. Verslag van de vergadering van de kerkfabriek Welden.

Verslag van de vergadering van de kerkraad van Sint-Martinus Welden.

EVENEMENTEN

27. Politiereglement op het verkeer nav 24 uren van Oudenaarde

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de 24 Uren van 
Oudenaarde op 5 en 6 oktober.

28. Politiereglement op het verkeer nav wolfrun

Het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van  Wolfrun, een motortreffen van motorclub 
Wolfpack op 6 oktober 2019, wordt door het schepencollege goedgekeurd.

29. Evenement op openbaar domein nav Bevrijding / 75 jaar Robert de Preester

Akkoord met de organisatie van een rondrit met legervoertuigen t.g.v. de organisatie van het evenement 
Bevrijding / 75 jaar Robert De Preester op 10 november 2019 in Nederename.

30. Evenement op openbaar domein: MPI GO! Run

Het college stemt in met de organisatie van het wandel- en joggingevenement MPI GO! Run op 14 
december door MPI 't Craeneveldt in Eine.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31. Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer Oudenaarde - bestek nr D59742019. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De met de NV Aquafin afgesloten dienstverleningsovereenkomst “Rio-Totaal“ inzake de uitbouw en het 
beheer van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur loopt af op 31 december 2019. Het college 
keurt het aanbestedingsdossier goed voor het afsluiten van een nieuwe, langlopende 
dienstverleningsovereenkomst.

32. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat nr. 107. Dossier IOD1089412

Het college verleent een vergunning voor de inname van het openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat 
nr. 107 van 2 oktober 2019 tot 14 februari 2020 voor het plaatsen van een stelling voor het verbouwen 
van een woning.



33. Nieuw zwembad - aanleg ontsluitingsweg fietspad - bestek nr. W23892016. Goedkeuring 
voorlopige oplevering. 

Goedkeuring van de voorlopige aanvaarding van de werken voor de aanleg van de ontsluitingsweg 
fietspad aan het nieuwe zwembad.

BESTUUR SPORT

34. Retributie op schaatspiste

Het college keurt de voorgestelde tarieven goed voor het gebruik van de ijsschaatspiste die van 13 
december 2019 tot 12 januari 2020 opgesteld staat op de Markt.

35. Seniorensportdag

Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse Seniorensportdag door de stedelijke sportdienst en het 
voorgestelde programma. De sportdag vindt plaats op donderdag 21 november.

36. Organisatie Flandrien Trail (of run)

Het college gaat akkoord met de organisatie door Marnixring Oudenaarde van de 7de loopwedstrijd en 
wandeltocht Flandrien Trail in en rond Oudenaarde op 26 april 2020.

37. Vraag Paulien Van Der Loven, The Outsider : mogelijkheid kamperen school nieuw aangelegd 
grasplein dd.21/05/2020

Het college gaat akkoord met de vraag van The Outsider om tijdens het Hemelvaartweekend van 2020 het 
vernieuwd grasplein in het recreatiedomein Donk als kampeerterrein te gebruiken door middenschool 
Don Bosco Haacht.

38. Organisatie Veldloop GO-Atheneum Oudenaarde 24 en 25/10/2019

Het college stemt in met de organisatie door het GO! Atheneum Oudenaarde van een veldloop op 24 en 
25 oktober in het Burgemeester Thienpontstadion en met het schenken van trofeeën voor de winnaars.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

39. Tijdelijk aanvullend politiereglement - Signalisatie Boterbloemstraat

Het college keurt het tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer goed voor het plaatsen van 
signalisatie in de Boterbloemstraat n.a.v. de openstelling van de weg na afloop van de wegenwerken.

40. Tijdelijk aanvullend politiereglement wijk Diependale

Het college keurt het tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer goed voor het plaatsen van 
signalisatie in de wijk Diependale n.a.v. de openstelling van de weg na afloop van de 1ste fase van de 
wegenwerken.

41. Signalisatie wijk Diependale

Akkoord met de voorgestelde verkeerssignalisatie in de wijk Diependale. Het dossier wordt voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 4/2019. Vaststelling.

De vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 4/2019 in het budget 2019 wordt goedgekeurd.

43. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 
251821480132 op naam van Nic Blancke - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 251821480132 - gunstig



44. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 
251821366964 op naam van Guy Santens - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 251821366964  - gunstig

45. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 
251820836191 op naam van De Kokere Lentini - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2018 - kohierartikel 251820836191 - gunstig

46. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - 
kohierartikel 251821297246 op naam van Waelkens Elke - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - kohierartikel 251821297246 - 
gunstig

47. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - 
kohierartikel 251820303705 op naam van Vervaeck Cédric - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - kohierartikel 251820303705 - 
gunstig

48. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - 
kohierartikel 251821145379 op naam van Eric De Sutter - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - kohierartikel 251821145379 - 
gunstig

49. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - art. 
251820514172 op naam van Temmerman Frank - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - art. 251820514172  - gunstig

50. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - 
kohierartikel 251820190638 op naam van Mulue Tecle - ongunstig

Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2018 - kohierartikel 251820190638 - 
ongunstig

51. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - art. 538000033 op naam van Immobiliën Bauters AR nv - gunstig

Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2018 - art. 538000033 - gunstig

52. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
72.046,40 euro.



53. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
738.029,80 euro, 12.601,50 euro, 3.204,80 euro, 32,09 euro, 1.403,70 euro, 1.525,68 euro, 24.907,18 
euro, 868.280,63 euro, 31.500,00 euro, 319.993,10 euro, 57.692,59 euro, -1.839,20 euro, 39.163,46 euro 
en 12.564,32 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

54. Verzekeringen. Goedkeuren selectieleidraad.

Goedkeuren van de selectieleidraad in het aanbestedingsdossier 'Verzekeringen'.

BESTUUR PERSONEEL

55. Aanstellen leerkrachten muziekinitiatie.

Goedkeuring van de aanstelling van 3 leerkrachten muziekinitiatie aan de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans. 

56. Aanstellen leerkrachten project BeeldBad/KlankStroom.

Goedkeuring van de aanstelling van drie leerkrachten in het project BeeldBad en drie leerkrachten in het 
project KunstStroom van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

57. Goedkeuren kandidaten administratief medewerker back office.

Goedkeuring van de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker back office.

58. Goedkeuren kandidaten administratief medewerker front office.

Goedkeuring van de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker front office.

59. Goedkeuren kandidaten administratief medewerker gemengd.

Goedkeuring van de kandidatenlijst voor de functie van administratief medewerker gemengd.

60. Arbeidsongeval. Weigering.

Het college erkent het ongeval van een personeelslid niet als arbeidsongeval aangezien de 
verzekeringsinstelling van de stad het arbeidsongeval niet erkent.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

61. Professionaliseringsbeleidsplan SAMWD

Akkoord met het voorgestelde professionaliseringsbeleidsplan voor de Stedelijke Academie voor Muziek 
Woord en Dans.

KMO - HANDEL

62. Vergunning Horeca Inrichting. Clubhuis Rugby Rhinos, Aalststraat 182 te Oudenaarde

Het dossier werd uitgesteld.

63. Toekennen van de tweede schijf subsidie aan vzw Oudenaarde Winkelstad.

Het college gaat ermee akkoord dat de tweede schijf van de subsidie aan de vzw Oudenaarde Winkelstad 
wordt uitbetaald aangezien aan de in de overeenkomst tussen de stad en de vzw gestelde voorwaarden 
wordt voldaan.

64. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Hoogstraat 67.

Het college keurt de uitbetaling van de subsidie voor de renovatie- en aanpassingswerken aan het 
handelspand Hoogstraat 67 goed voor een bedrag van 20.000,- euro.

65. Voorstel aanpak leegstand

Het dossier werd uitgesteld.



66. Aanvraag voor inrichten Jägerbar op site Santens

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

67. Aanstellen wijkwerkers voor- en naschoolse opvang 2019-2020

Het college keurt de lijst goed van de wijkwerkers die tijdens het schooljaar 2019-2020 instaan voor de 
voor- en naschoolse kinderopvang in de Oudenaardse basisscholen.

68. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang 

Het college keurt de lijst goed van de verenigingswerkers die tijdens het schooljaar 2019-2020 instaan 
voor de voor- en naschoolse kinderopvang in de Oudenaardse basisscholen.

69. CAW vraagt toelage hulpverlening patnergeweld

Het college gaat akkoord met de toekenning van een subsidie in 2020 en 2021 aan het project 
hulpverlening partnergeweld van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 7 oktober 2019.

Op last
Algemeen directeur De Burgemeester


