
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 7 OKTOBER 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 20 september 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 20 september 2019.

2. Agenda voor de vergadering van de politieraad op 8 oktober 2019.

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de politieraad van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 8 oktober 2019.

3. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 3 september 2019.

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de 
intercommunale SOLVA op 3 september 2019.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

4. Communicatie regiomasterplan openbare verlichting.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak voor de te voeren communicatie in het kader van 
het regiomasterplan openbare verlichting dat i.s.m. Fluvius werd opgesteld.

TOERISME

5. Aanstelling verenigingswerkers

Akkoord met de lijst van personen die als verenigingswerker aangesteld worden om hun  medewerking te 
verlenen aan organisaties van de dienst toerisme, de dienst evenementen en het MOU-museum.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Advies betreffende een omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een IIOA 
klasse 1 - EOC Belgium nv

Het college geeft gunstig advies over de  omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een 
IIOA klasse 1 door EOC Belgium nv, Industriepark De Bruwaan 24.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelstraat.  Bouwen eengezinswoning met carport.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met carport in de 
Sompelstraat.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelstraat.  Bouwen van een eengezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in de Sompelstraat.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Ronseweg 84.  Plaatsen poort, afsluiting en aanleggen oprit.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een poort en een afsluiting en de 
aanleg van een oprit aan de Ronseweg 84.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelstraat.  Bouwen van een eengezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in de Sompelstraat.



11. Verlenen omgevingsvergunning.  Jacob Lacopstraat.  Plaatsen abri caddie.

Voor het plaatsen van een abri caddie in de Jacob Lacopsstraat wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

12. Aktename melding.  Wijnendale 79.  Plaatsen opengaande terrasoverkapping.

Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een terrasoverkapping Wijnendale 79.

13. Niet rechtsgeldige aktename.  Pauwel Vanderscheldenstraat 37 b.  Planten van een haag.

Het college neemt akte van een niet rechtsgeldige melding van het planten van een haag in de Pauwel 
Vanderscheldenstraat 37b.

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Dijkstraat 45-47.  Verbouwen directeurswoning tot 
kantoorgebouw.

Voor het verbouwen van de directeurswoning Dijkstraat 45-47 tot kantoorgebouw wordt door het college 
een omgevingsvergunning afgeleverd.

15. Verlenen Omgevingsvergunning. G Lobertstraat 39. Bouwen van een woning.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Georges Lobertstraat 39.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Industriepark De Bruwaan 25.  Bouwen van twee 
bedrijfsunits.

Voor het bouwen van 2 bedrijfsunits Industriepark De Bruwaan 25 wordt een omgevingsvergunning 
verleend.

17. Verlenen Omgevingsvergunning. Heurnestraat 432.  Verbouwen café/woning tot 
eengezinswoning

Verlening van een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het café annex woning Heurnestraat 
432 tot eengezinswoning.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat 20.  Verbouwen van een woning

Voor de verbouwing van de woning Reytstraat 20 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Oudstrijdersstraat 57.  Verbouwen van een woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van de woning Oudstrijdersstraat 57.

20. Geen Aktename Melding. Industriepark de Bruwaan 3. Vellen bomen

Van de melding van het vellen van bomen ter hoogte van Industriepark De Bruwaan 3 wordt geen akte 
genomen aangezien voor het dossier een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.

21. Verlenen Omgevingsvergunning.  Akkerstraat 89.  Verbouwen bergruimte tot extra 
woongelegenheid.

Voor de verbouwing van een bergruimte aan de Akkerstraat 89 tot extra-woongelegenheid wordt door het 
college een omgevingsvergunning afgeleverd.

22. RcVB.  Verzoek tot schorsing en vernietiging.  Aanleg oprit.  Natendries.

Het college neemt kennis van het verzoek tot schorsing en vernietiging bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen van de aanleg van een oprit in de Natendries, waarvoor een 
omgevingsvergunning werd afgeleverd.

BESTUUR CULTUUR

23. Vaderlandslievende verenigingen en Feestcomité: Tentoonstelling 75 jaar overlijden Robert De 
Preester en Bevrijding Nederename; vraag voorzien toezichters door de stad.

Vaderlandslievende verenigingen en het Feestcomité  Nederename vroegen de stad om t.g.v. de 
tentoonstelling '75 jaar overlijden Robert De Preester en Bevrijding Nederename' toezichters te voorzien. 
Het college gaat in op de vraag.



24. Aanvraag Feestcheque Buurtcomité Gaverstraat. 

Goedkeuring van de aanvraag om een Feestcheque door het Buurtcomité Gaverstraat t.g.v. de organisatie 
van een buurtfeest op 2 november 2019.

25. Aanvraag Muziekcheque Vaderlandslievende vereniging - Feestcomité Nederename.

Goedkeuring van de aanvraag om een Muziekcheque door een vaderlandslievende vereniging en het 
Feestcomité Nederename t.g.v. de organisatie van een vredeswake met muziekoptreden op 11 november 
2019.

26. Muziekcheques - goedkeuring aangepaste lijst.

Goedkeuring van de aangepaste lijst met Oudenaardse muzikanten en muziekbands waarvoor door 
organisatoren een muziekcheque kan aangevraagd worden voor een optreden.

27. Functie Sint-Jozefskerk Gemeenschapscentrum/Ontmoetingscentrum.

Akkoord met de omvorming van de functie van de ontwijde Sint-Jozefskerk tot 
gemeenschapscentrum/ontmoetingscentrum. Het dossier wordt verder in detail uitgewerkt door diverse 
stadsdiensten.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

28. Auteurslezing door Ilja Leonard Pfeijffer op vrijdag 29 november 2019

Akkoord met de organisatie van een auteurslezing door Ilja Leonard Pfeijffer op 29 november 2019 in De 
Woeker i.s.m. Boekhandel Beatrijs.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

29. Aanstelling advocaat in beroepsprocedure schijnwettelijke samenwoning

Aanstelling van een advocaat om de belangen van de stad te vrijwaren in een beroepsrechtszaak tegen de 
stad in het kader van een dossier van schijnwettelijke samenwoning.

BURGERZAKEN LANDBOUW

30. Lijst met erkende groenbedekkers

Het college keurt de lijst goed met opgave van de soorten groenbedekkers waarvoor een gemeentelijke 
toelage voor groenbemesting kan worden bekomen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

31. Aankoop stoelen Kf. Pamele en Kf. Ename

Het college gaat akkoord met een financiële tussenkomst in de aankoop van stoelen voor de kerkfabrieken 
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele en SInt-Laurentius Ename.

32. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van het Centraal Kerkbestuur en de 
kerkraden van Eine, Leupegem en Pamele.

EVENEMENTEN

33. Politiereglement op het verkeer nav Koppenbergcross

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Koppenbergcross op 1 
november.

34. Politiereglement op het verkeer nav Koppenbergcross - inrichting feestzone

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer, onderdeel inrichting feestzone, n.a.v. de organisatie 
van de Koppenbergcross op 1 november.

35. Evenement op openbaar domein : vredesroep bevrijding 

De aanvraag voor het afsluiten van de Ohiostraat op 11 november n.a.v. de organisatie van de 
Vredesoproep Bevrijding wordt goedgekeurd door het schepencollege.



36. Evenement op openbaar domein: Halloweenparty café Adriaen Brouwer.

Akkoord met de organisatie van een Halloweenparty door café Adriaen Brouwer op  31 oktober 2019 met 
hantering van het uitdoofscenario wat de elektronisch versterkte muziek betreft.

37. Evenement op openbaar domein: kerstmarkt en ijspiste praktische uitwerking

Het college gaat akkoord met de voorgestelde praktische uitwerking van de kerstmarkt en de installatie 
van de ijspiste tijdens de eindejaarsperiode. Voor de uitbating van de chalets wordt een afsprakennota 
opgemaakt.

38. Evenement op openbaar domein: circussen 2020

Goedkeuring van de aanvraag van Circus Tik Tak om een standplaats op het Ohioplein in Eine van 6 tot 
12 juli 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

39. Weg- en riowerken in de Broekstraat. Proces-verbaal van ingebruikname. 

Goedkeuring van het proces-verbaal van ingebruikname van de weg- en rioleringswerken in de 
Broekstraat.

40. Weg- en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat. Goedkeuren van de 3e verrekening.

Goedkeuren van de 3e verrekening van de weg- en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat. 

41. Groot onderhoud van buurtwegen - bestek nr. W23512016. Goedkeuring gunning voor 2e 
herhalingsopdracht.

Goedkeuring van de gunning van de 2de herhalingsopdracht groot onderhoud van buurtwegen aan de 
firma Cockuyt bvba.

42. Inname openbaar domein op de Markt nr. 54 - IOD1093158

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de Markt t.h.v. nr. 54 tijdens de 
periode van 11/10/2019 tot en met 11/03/2020.

43. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 1: ruwbouwwerken, 
buitenschrijnwerk, stabiliteit - bestek nr. W23642016. Goedkeuring eindafrekening

Stedelijke sporthal, lot 1: ruwbouwwerken. Goedkeuring van de eindafrekening

44. ENGIE Fabricom : aanleg van een glasvezelkabel in opdracht van de stad Oudenaarde - Sint-
Walburgastraat, Parkstraat en Dijkstraat.
Dossiernr. STN193807.

Een machtiging wordt verleend aan ENGIE Fabricom voor de aanleg van een glasvezelkabel in de Sint-
Walburgastraat, Parkstraat en Dijkstraat.

45. Percelen Groenstraat en Fortstraat.

Het college gaat niet in op de vraag van een particulier tot verkoop van percelen grond in de Groenstraat 
en de Fortstraat, eigendom van de stad.

46. Duurzame aankoop natuursteen - aansluiten bij initiatief TruStone. 

Het college gaat akkoord met de aansluiting bij het initiatief TrueStone van de Vlaamse Overheid en de 
natuursteensector om enkel natuursteen te gebruiken dat op een ethische 
manier wordt gewonnen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

47. Studiedag en finaledag VVOG - drink medewerkers

N.a.v. de bekroning van Oudenaarde met een gouden medaille in het initiatief Entente Florale Europe 
2019, komen op 8 oktober groendeskundigen uit heel Vlaanderen op werkbezoek naar Oudenaarde. Het 
college gaat ermee akkoord deze mensen een receptie aan te bieden in het stadhuis.



BESTUUR SPORT

48. Aanstellen van vrijwilligers voor medewerking Ruggym en sportkampen

Goedkeuring van de lijst met vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de door de stedelijke 
sportdienst georganiseerde sessies ruggym en de sportkampen.

49. Vraag logistieke en financiële participatie in BK Wielrennen - Anzegem dd.21.06.2020

Het college beslist de organisatoren van het Belgisch kampioenschap wielrennen in Anzegem op 21 juni 
2020 enkel logistieke steun te verlenen.

50. Doortocht grondgebied Oudenaarde regelmatigheidscriterium Zoute Grand Prix 
dd.11.10.2019

Goedkeuring van de doortocht door Oudenaarde op 11 oktober 2019 van de Zoute Grand Prix, een 
regelmatigheidscriterium voor oldtimers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

51. Voorbereiding bilateraal overleg vervoerregio m.b.t. het regionaal mobiliteitsplan en m.b.t. de 
opmaak van een openbaar vervoerplan

Het dossier werd uitgesteld.

52. Bijkomende mindervalidenparkeerplaats KBO Volkegem

Akkoord met de inrichting van een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte 
van de KBO-school aan de Volkegemberg.

53. Belijning G. Antheunisplein, Jezuiëtenplein en Krekelput n.a.v. nieuwe toplaag

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

54. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
75.252,40 euro.

55. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
3.509,16 euro, 17.500,23 euro, 84.606,54 euro, 140.268,26 euro, 11.432,81 euro, 235,95 euro, 4.680,40 
euro, 39,99 euro, 55.262,49 euro, 79.564,41 euro en -493,56 euro.

56. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Het college keurt de verzamelstaat van vorderingen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

57. Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst - bestek nr L00082019

Goedkeuring van de levering van een kniklader met tractorbanden ten behoeve van de stedelijke 
sportdienst door de firma Beel nv.

INFORMATICA

58. Uitbreiding beslissing schepencollege dd° 24 juni 2019 betreft verlengen abonnementen en 
gesprekskosten vaste telefoondiensten vanaf 1 maart 2019 tot 31 december 2019.

Uitbreiding van de beslissing van het schepencollege dd° 24 juni 2019 met verlenging van de 
abonnementen en gesprekskosten voor de vaste telefoondiensten vanaf 1 maart 2019 tot 31 december 
2019.



BESTUUR PERSONEEL

59. Openverklaring sportpromotor.

Goedkeuring van het open verklaren van de functie van sportpromotor na opruststelling van een 
personeelslid.

60. Organisatie gemeenschappelijke interne dienst Preventie en bescherming op het werk 
stad/OCMW.

Het college gaat ermee akkoord een gemeenschappelijke interne dienst 'preventie en bescherming op het 
werk' op te richten voor het personeel van de stad en het OCMW.

61. Gedragscode. GPDR.

Het college gaat ermee akkoord dat de gedragscode in het kader van de bescherming van de 
personeelsgegevens aan het stadspersoneel voor ondertekening voor akkoord wordt voorgelegd.

62. Dagvaarding.

Het college neemt kennis van de dagvaarding van de stad door het Arbeidsauditoraat in het kader van een 
arbeidsongeval van een personeelslid van de stad.

KMO - HANDEL

63. Opschorten van een abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte van de marktkramer.

Goedkeuring van de tijdelijke opschorting van een abonnement op de donderdagmarkt van 19 september 
tot 20 oktober n.a.v. ziekte van een marktkramer.

64. Wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Taxi's De Meyer

Goedkeuring van de aangifte van de wijziging van het voertuigenbestand van taxidienst De Meyer. De 
afgeleverde vergunning wordt in die zin aangepast.

65. Inname openbaar domein. Vergunning voor het plaatsen van een stoepbord. Oxfam 
Wereldwinkel, Voorburg 12

Het college levert een vergunning af voor het plaatsen van een stoepbord ter hoogte van de Oxfam 
Wereldwinkel, Voorburg 12. De vergunning geldt voor een periode van 5 jaar.

66. Tijdelijke vestigings- en uitbatingsvergunning voor de nachtwinkel 'La Vita Bella', Louise 
Mariekaai 2 te Oudenaarde

Het college levert een tijdelijke vestigings- en uitbatingsvergunning af voor de nachtwinkel La Vita Bella, 
Louise Mariekaai 2. De vergunning geldt t.e.m. 15 januari 2020.

67. Vraag tijdelijke inname openbaar domein. Promotiestand Panos koffie.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke plaatsing van een promotiestand van Panos Koffie op zaterdag 
26 oktober op de Markt.

68. Aanvraag eenmalige standplaats op de wekelijkse markt.

Het college beslist geen eenmalige standplaats op de donderdagmarkt toe te staan aan De Pelgrim uit 
Oosterzele.

69. Huldiging verdienstelijke ondernemers

Het college gaat akkoord met de organisatie van een huldiging van verdienstelijke Oudenaardse 
ondernemers op 22 oktober 2019 in zaal Harmonie aan de Markt en het schenken van een aandenken aan 
de laureaten.

JEUGD

70. Jeugdhuis Den Hof.

Voor de uitbating van het jeugdhuis Den Hof in het jeugdcentrum JOTIE werd een nieuwe vzw opgericht. 
Het college gaat akkoord met de visie van de vzw voor het jeugdhuis. Er wordt een convenant tussen het 
jeugdhuis en het stadsbestuur opgemaakt.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

71. Aanstelling vrijwilliger Speel-O-Theek

Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger die zal instaan voor de opmaak van een online-
catalogus met het aanbod van spelotheek De Zevensprong.

72. Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO

Goedkeuring van de aanstelling van zes vrijwilligers, die fungeren als busbegeleiders voor de scholen 
voor buitengewoon onderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020.

73. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de aanstelling van een verenigingswerker voor de voor- en naschoolse opvang van 
kinderen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 21 oktober 2019.


