
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 30 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

Verontschuldigd: John Adam: schepen verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m.9 en 34 
t.e.m. 60. 

ONTVANGSTEN

1. Ontvangst Recrean Skippers vzw

Akkoord met ontvangst in de volkszaal van het stadhuis op 21 december 2019 van de Recrean Skippers 
voor de huldiging van de clubkampioenen en schenken van aandenkens.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

2. Aktename Melding.  Diependale 63. Maken van een doorgang.

Het college neemt akte van de melding van het maken van een doorgang Diependale 63.

3. Aktename Melding.  Trompestraat 9.  Uitvoeren van renovatie- en instandhoudingswerken.

Het college neemt akte van de melding van de uitvoering van renovatie- en instandhoudingswerken 
Trompestraat 9.

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kapellestraat 91.  Bouwen Valkerij met kweekkooi en 
tuinberging

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een valkerij met kweekkooi en 
tuinberging Kapellestraat 91.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hoek 19.  Bouwen van een garage

Voor de bouw van een garage Hoek 19 levert het college een omgevingsvergunning af.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vijverweide 2.  Uitbreiden van een woning.

Voor het uitbreiden van de woning Vijverweide 2 wordt door het college een omgevingsvergunning 
verleend.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Coburgstraat.  Bouwen van 66 appartementen - 
parkeergarage en polyvalente ruimte.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van 66 appartementen met parkeergarage en 
polyvalente ruimte in de Coburgstraat.

8. Bedrijvigheid Oudenaarde.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR CULTUUR

9. Oudenaarde , gaststad voor het Feest van de Folk 2020, vzw MuziekMozaïek.

Akkoord met het optreden van Oudenaarde als gaststad voor het Feest van de Folk 2020, georganiseerd 
door de vzw MuziekMozaïek, de Vlaamse koepel voor folk, wereldmuziek en jazz. Het evenement zal 
plaatsvinden op 24 en 25 april 2020.

EVENEMENTEN

10. Politiereglement op het verkeer nav Pamele Classic

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Pamele Classic op 12 
oktober 2019.



11. Politiereglement op het verkeer nav nacht van de jeugdbeweging

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Nacht van de Jeugdbeweging op 18 
oktober 2019.

12. Evenement op openbaar domein: heropening jeugdhuis en pre-party Halloween.

Akkoord met de heropening van het jeugdhuis aan de Hofstraat op 4 oktober en de organisatie van een 
pre-party Halloween edition op 26 oktober.

13. Evenement op openbaar domein : verwendag bibliotheek

De aanvraag voor de organisatie van een verwendag door de stedelijke openbare  bibliotheek op 19 
oktober 2019 op de kleine markt wordt door het college goedgekeurd.

14. Evenement op openbaar domein : Reveil

De aanvraag voor de organisatie van Reveil, een ingetogen samenzijn op de begraafplaats aan de 
Dijkstraat met voordrachten en akoestische muziek op vrijdag 1 november 2019, wordt door het college 
goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

15. Leveren en plaatsen self-leveldeksels in de Leupegemstraat. Goedkeuren van de 
eindafrekening.

Goedkeuren van de eindafrekening voor het leveren en plaatsen van self-leveldeksels in de  
Leupegemstraat.

16. Aanleg van 2 rugbyvelden. Goedkeuren van de voorlopige oplevering. 

Goedkeuren van de voorlopige oplevering voor de aanleg van twee rugbyvelden.

17. Heraanleg Markt  - bestek nr. W22782014bis. Goedkeuring van de 5e verrekening - werken 
aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 5de verrekening van de werken n.a.v. de heraanleg van de Markt.

18. Inname  openbaar domein in de Fortstraat nr. 31. Dossier IOD1092334.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens voor uitvoering van 
gevelrenovatie in de Fortstraat 31 van 12/10 tot en met 30/11/2019.

19. Inname openbaar domein  in de Broodstraat nr. 19. Dossier IOD1090918

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broodstraat 19 van 03/10 tot en met 
03/11/2019 voor gevelrenovatiewerken.

20. Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt - voorlopige oplevering

Goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het leveren en plaatsen van 
elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt.

21. Vervangen hoogspanningscabine Kortrijkstraat 342 - definitieve oplevering

Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het vervangen van een  
hoogspanningscabine in de Kortrijkstraat 342.

22. Nederstraat: accentverlichting - definitieve goedkeuring

Goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het plaatsen van accentverlichting in 
de Nederstraat.

23. Onderhoud installaties diverse gebouwen. Goedkeuren addendum projectcontract Fluvius.

Goedkeuren van het addendum aan het  projectcontract met Fluvius voor het onderhoud van 



24. Onderhandse verkoop perceel gelegen hoek Aalststraat - Wijnendale.

Het college gaat akkoord met de onderhandse verkoop van een perceeltje grond op de hoek van de  
Aalststraat met Wijnendale.

25. Bedrijvencomplex Bruwaanpark. Recht van voorkoop stad.

Het college besluit geen beroep te doen op haar voorkooprecht n.a.v. de verkoop van industriegebouwen 
in Bedrijvenpark De  Bruwaan 27. 

26. Eigendom Industriepark De Bruwaan 27. Recht van voorkoop stad.

Het college besluit geen beroep te doen op haar voorkooprecht n.a.v. de verkoop van bedrijfsunit 5a in 
Bedrijvenpark De  Bruwaan 27.

27. Sint- Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte. Urgentiewerken.

Het college gaat ermee akkoord de helft van het niet gesubsidieerde saldo te betalen in het kader van de 
uitvoering van urgentiewerken voor restauratie van de crypte in de Sint-Eligiuskerk in Eine.

28. Inname openbaar domein - Stationsstraat 1

Akkoord met inname van het openbaar domein Stationsstraat 1 voor het plaatsen van werfwagens tijdens 
de uitvoering van dakrenovatiewerken aan het pand Gevaertsdreef 6.

29. Inname openbaar domein – plaatsen 2 picknicktafels

Akkoord met de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van 2 picknicktafels ter hoogte van 
het gebouw van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen aan het Sint-Jozefsplein.

30. Heraanleg Molenkouter. Infomarkt.

Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de infomarkt op 10/10/2019 van 17.00 uur tot 20.00 
uur in de kantine van voetbalclub Sparta Bevere - Doornikse Heerweg n.a.v. de heraanleg van de 
Molenkouter.

31. Heraanleg Klokkeveld. Infomarkt.

Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de infomarkt op maandag 14/10/2019 van 17.00 uur tot 
20.00 uur in ontmoetingscentrum De Drie Sleutels, Driesleutelstraat n.a.v. de heraanleg van Klokkeveld.
  

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

32. Aanbrengen van grintverharding Ververijstraat.

Het college gaat niet akkoord met de vraag om toelating voor het aanbrengen van een grindverharding in 
de Ververijstraat. Het beschadigde stuk gazon in de Ververijstraat moet hersteld worden.

33. Oprichten van geveltuintjes.

Akkoord om door het technisch personeel geveltuintjes aan een 20-tal stads- en OCMW-gebouwen te 
laten aanbrengen.

BESTUUR SPORT

34. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. VV Volkegem Jeugd - 1ste 
schijf 2019 - kleine investering

Goedkeuring van een buitengewone toelage voor investeringen naar de sportclubs ten bedrage van 
1.103,25 euro aan voetbalclub VV Volkegem Jeugd.

35. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de veldloop Memorial Valentien De Smet 
dd.01.12.2019

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie door atletiekclub 
KASVO van de veldloop Memorial Valentien De Smet op 01.12.2019.



36. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking Scholenveldloop dd. 24/09/2019

Akkoord met het aanstellen van diverse monitoren/vrijwilligers voor medewerking aan de 
Scholenveldloop op 24/09/2019.

37. Organisatie Karatekamp H-terrein dd. 01.08.2020 t.e.m. 08.08.2020.

Jeugdkaratekamp Wachtebeke organiseert met toestemming van het college van 3 tot 8 augustus 2020 een 
jeugdkaratekamp voor 10- tot 16-jarigen met legertenten op het H-terrein van het stedelijk sportcomplex.

38. Wandelclub Hanske de Krijger vraag medewerking Wandel Mee Dag 11.11.2017

Akkoord met logistieke steun door de stad aan de Wandel Mee Dag van wandelclub Hanske De Krijger 
op 11 november 2019: drukken flyers, schenken trofeeën, consumptiebonnen voor medewerkers, stuk 
fruit/deelnemer en tussen komst in huur zaal De Qubus.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

39. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Desiré Waelkensstraat

Het college gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap t.h.v. 
Désiré Waelkensstraat 55.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

40. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
67.590,54 euro.

41. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
93.098,86 euro, 30,00 euro, 8.807,02 euro, 2.143,38 euro, 15,53 euro, 750,00 euro, 13.611,81 euro, 
29.284,39 euro, 41.850,00 euro, 386,09 euro, 2.982,30 euro, 9.224,04 euro, 53,40 euro, 101.025,28 euro, 
108.858,70 euro en 39.817,93 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

42. CC De Woeker: leveren en plaatsen van theaterdoeken. Goedkeuren van de lastvoorwaarden, 
de raming en wijze van gunnen.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en gunningswijze voor het leveren en plaatsen van 
theaterdoeken in CC De Woeker.

BESTUUR PERSONEEL

43. Aanstelling opvangkracht BKO.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een opvangkracht voor de buitenschoolse kinderopvang van 
1 oktober tot 31 december 2019.

44. Arbeidsongeval. Weigering.

Akkoord met de niet-erkenning van een ongeval van een personeelslid als arbeidsongeval.

45. Aanstelling cultuurfunctionaris met werfreserve.

Aanstelling van een voltijds cultuurfunctionaris en opname van de overige geslaagden van de 
selectieproeven in de werfreserve.

46. Terugbetaling kosten.

Akkoord met terugbetaling van bijkomende kosten na een arbeidsongeval aan een personeelslid van de 
stad.

47. Sectorale onderhandelingen tweede pensioenpijler en maaltijdcheques. Brief VVSG.

Kennisname van de brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) n.a.v. sectorale 
onderhandelingen met de vakbonden i.v.m. de 2de pensioenpijler en maaltijdcheques.



KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

48. Verlof verminderde prestaties vastbenoemd leraar specifiek artistiek atelier : tekenkunst

Toekenning van verlof voor verminderde prestaties aan een vastbenoemd leraar specifiek artistiek atelier 
tekenkunst in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

49. Nascholingsplan KABK schooljaar 20019 2020

Akkoord met het voorgestelde nascholingsplan schooljaar 2019-2020 voor de leerkrachten aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

50. Kabk Toezicht

Akkoord met de uitbreiding met een half uur van het toezicht in de academie op woensdagnamiddag.

51. KABK Lesurenpakket

Het voorgestelde lesurenpakket 2019-2020 wordt goedgekeurd.

52. KABK Mededeling vacante betrekkingen

Akkoord met de vacantverklaring van diverse betrekkingen die niet konden toegewezen worden aan vast 
benoemde personeelsleden.

KMO - HANDEL

53. Voorstel aanpak leegstand

Akkoord met voorgestelde plan van aanpak van de leegstand in het kernwinkelgebied.

54. Aanvraag voor inrichten Jägerbar op site Santens

Het college geeft toelating voor de inrichting van een Jägerbar van half november 2019 tot half februari 
2020 in de leegstaande bedrijfsgebouwen op de site Santens aan de Galgestraat.

INTERNATIONALE RELATIES

55. Actie winterwarmte ter ondersteuning van de handelszaken buiten centrum - verloting prijzen 
bezoek aan zusterstad 

Akkoord met de organisatie van de actie Winterwarmte ter ondersteuning van de handelszaken net buiten 
het stadscentrum met verloting van 5 weekendbezoeken aan een Oudenaardse zusterstad (Arras, Bergen-
Op-Zoom, Castel Madama, Coburg, Hastings).

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

56. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de lijst met vrijwillige opvangkrachten voor de voor- en naschoolse kinderopvang 
tijdens het schooljaar 2019-2020 in de basisscholen.

57. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de aanstelling van een verenigingswerker voor de voor- en naschoolse kinderopvang 
tijdens de periode september 2019- augustus 2020 in de basisscholen.

58. Tussenkomst werkingskosten CGGZ Zuid Oost-Vlaanderen

Akkoord met de tussenkomst in de werkingskosten van het CGGZ Zuid-Oost-Vlaanderen (Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg) voor het project algemene gerechtelijke maatregelen overeenkomstig het 
samenwerkingsprotocol. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

59. Actie spreuken in het straatbeeld

Akkoord met de lancering van de actie 'Spreuken in het straatbeeld' tijdens de 10-daagse van de 
geestelijke gezondheidszorg van 1 tot 10 oktober. In alle stad- en OCMW-gebouwen worden positieve 
spreuken geafficheerd.



60. 11 11 11 actie 2019

Het college stemt in met de vragen van het 11.11.11-comité Oudenaarde in verband met de organisatie 
van de 11.11.11.-actie in Oudenaarde.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 14 oktober 2019.


