
STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN ZITTING VAN 
MAANDAG 21 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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor 53. , 54. , 55. , 56. 

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 4 november 2019.

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 4 november 2019.

2. Schepencollege 11 november 2019

De vergadering van het schepencollege op maandag 11 november (Wapenstilstandsdag) wordt 
verschoven naar vrijdag 8 november om 7u30.

3. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 1 oktober 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de 
intercommunale SOLVA op 1 oktober 2019.

4. Antwoordbief Agentschap Binnenlands Bestuur i.v.m. gunning communicatieopdrachten.

Het college neemt kennis van de antwoordbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. een klacht 
over gunning van communicatieopdrachten door de stad.

TOERISME

5. Deelname aan The Grand Tour of Flanders.

Het college gaat akkoord met de deelname van de dienst Toerisme aan de netwerkavond The Grand Tour 
of Flanders in Engeland met mogelijkheid tot 1 op 1 gesprekken met internationale trademarkt, 
journalisten en influencers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Mgr. Lambrechtstraat 34.  Slopen van een vrijstaande stal 
met schuilhok.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor slopen van een stal met schuilhok Monseigneur 
Lambrechtstraat 34.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Wallestraat 16.  Oprichten van een vrijstaande 
eengezinswoning.

Voor de bouw van een vrijstaande woning Wallestraat 16  levert het college een omgevingsvergunning af.

8. Weigeren omgevingsvergunning.  Sint Vedastusstraat.  Rooien bomen.

De omgevingsvergunning voor het rooien van bomen in de Sint-Vedastusstraat wordt door het college 
geweigerd.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Rooigem.  Bouwen eengezinswoning.

Voor het bouwen van een woning in Rooigem verleent het college een omgevingsvergunning.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Maalderijstraat 37.  Plaatsen haag voortuin (regularisatie).

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de regularisatie van de aanplant van een haag in de 
voortuin van de woning Maalderijstraat 37.



11. Verlenen Omgevingsvergunning.  R De Preesterstraat 176. Plaatsen van een garage

Voor het bouwen van een garage in de Robert De Preesterstraat 176 wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Louise Mariekaai 15.  Verbouwen en inrichten van een 
bestaand pand tot kantoorruimte.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en inrichten van een bestaand pand Louise 
Mariekaai 15 tot kantoorruimte.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 4.  Plaatsen Bijgebouw.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw Wallestraat 4.

14. Positief stedenbouwkundig attest.  Rogier Van Brakelstraat 7.  Bouwen vrijstaande 
eengezinswoning.

Het college levert een positief stedenbouwkundig attest af voor de bouw van een vrijstaande woning 
Rogier Van Brakelstraat 7.

15. Verlenen omgevingsvergunning.  Achter de Wacht - Wijngaardstraat.  Verbouwen van een 
school.

Voor de verbouwing van de school op de hoek Achter De Wacht-Wijngaardstraat wordt een 
omgevingsvergunning verleend.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Galgestraat 157.  Wijzigen functie kantoor naar school

Aflevering van een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een deel van het bedrijfspand 
Galgestraat 157 van kantoor naar school.

17. Ontwikkeling gronden Tuinwijk-Galgestraat

Het college gaat principieel akkoord met de ontwikkeling van percelen grond in de Tuinwijk (zone voor 
open bebouwing) en de Galgestraat (woonpark).

18. Bedrijvigheid Oudenaarde: ruimte voor ondernemen.

Het college gaat akkoord met de opname van de zones Bruwaan Noord B en Bruwaan Zuid in de cyclus 
Bedrijvigheid Oudenaarde.

19. Samenstelling Gecoro 2019-2024

Het college gaat ermee akkoord het dossier voor de nominatieve aanstelling van de leden van de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) voor goedkeuring voor te leggen aan 
de gemeenteraad op 4 november 2019.

BESTUUR CULTUUR

20. 15 jaar huisfilmclub Het Groot Licht - aanvulling in Woekerprogramma voorjaar 2020.

15 jaar huisfilmclub Het Groot Licht wordt onder meer gevierd met een filmlezing door Arne Sierens. Het 
college gaat ermee akkoord de lezing als aanvulling in het Woekerprogramma voorjaar 2020 op te nemen.

21. Aanvraag muziekcheque - Seniorenbond SPA E.H.M. 

Akkoord met de toekenning van een muziekcheque aan de  Seniorenbond SPA Eine-Heurne-Mullem 
t.g.v. de organisatie van een eindejaarsfeest op 2 december.

22. Projecttoelagen socio-culturele projecten 2019-02 / aanvragen indienronde: oktober. 

Het college gaat akkoord met de beoordeling van de aanvragen om een projectsubsidie voor socio-
culturele organisaties van de indienronde oktober 2019, zoals geadviseerd door de stedelijke cultuurraad.



BESTUUR CULTUUR. MOU

23. Goedkeuring uitbrengen van een bod op een Oudenaards wandtapijt.

Goedkeuring van het uitbrengen van een bod op het door het veilinghuis Sotheby's in New York te koop 
aangeboden 16de-eeuws Oudenaards wandtapijt Alexander uit de serie 'De Geschiedenis van Alexander', 
dat ooit aan Alexander Farnese, zoon van Margaretha Van Parma werd geschonken.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

24. Erediensten - Meerjarenplan 2020 - 2025

Akkoord met de voorgestelde meerjarenplanning 2020-2025 van de Oudenaardse kerkfabrieken.

25. Verslag van de vergadering van de kerkraad Kf. Welden

Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraad van kerkfabriek Sint-Martinus Welden 
op 12 oktober 2019.

EVENEMENTEN

26. Evenement op openbaar domein: Spartacus Run Koppenberg

Akkoord met de organisatie van de Spartacus Run Koppenberg op 17 november door het 
sportsmarketingbedrijf Golazo en de voorgestelde tijdelijke verkeersmaatregelen.

27. Evenement op openbaar domein: kampinschrijfdag

Vzw Cultuurfonds KSA Oudenaarde organiseert op 18 april 2020 met toestemming van het college een 
kampinschrijfdag in de BrandWoeker.

28. Kerstmarkt: verdeling chalets en afsprakennota

Akkoord met de voorgestelde verdeling van de kerstchalets en de afsprakennota ter zake met de 
uitbatende handelaars/verenigingen na het positief advies van de veiligheidsdiensten.

29. Evenement op openbaar domein : speelgoedactie Ronde Tafel Oudenaarde

De aanvraag voor de organisatie van de speelgoedactie door Ronde Tafel Oudenaarde op het 
Droesbekeplein op 30 november 2019 wordt door het college goedgekeurd. Het opgehaalde speelgoed 
wordt aan instellingen in de streek geschonken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

30. Sint-Martinuskerk te Welden. Gunstig adviseren van de besluiten van de kerkfabriek Sint-
Martinus van 29 augustus 2019 en 12 oktober 2019 houdende vernieuwen van het sanitair en 
bepalen van het definitief stadsaandeel in de werken.

Gunstig adviseren van de besluiten van de kerkfabriek Sint-Martinus Welden van 29 augustus 2019 en 12 
oktober 2019 voor het vernieuwen van sanitair in de kerk van Welden en bepalen van het definitief 
stadsaandeel in de werken.

31. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2015 - bestek nr. W23102015. Goedkeuren definitieve 
oplevering.

Goedkeuren van de definitieve aanvaarding van de werken voor  renovatie van diverse voetwegen op het 
grondgebied van de stad.

32. Inname openbaar domein in de Rekkemstraat 77 - IOD1096653

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Rekkemstraat 77 voor het uitvoeren 
van werken van 25/10 tot en met 09/11/2019.

33. Inname openbaar domein in de Arsenaalweg nr. 35-37 - IOD1095088

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een torenkraan en een stelling in de Arsenaalweg 35-
37 voor de uitvoering van werken van 21/10/2019 tot en met 31/05/2020.



34. Huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren kerstverlichting - bestek 
nr. D60062019. Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier kerstverlichting aan de firma Verstraete 
Enterprises uit Jabbeke.

35. Vernieuwen doorsteek onder de Weldenstraat thv Houtstraat.

Akkoord met het vernieuwen van de doorsteek onder de Weldenstraat ter hoogte van de Houtstraat.

36. Voormalige pastorie te Welden.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

37. Youca Action Day

Goedkeuring van de tewerkstelling van een jongere voor één dag op de technische diensten van de stad op 
Youca Day 2019. De werkvergoeding gaat volledig naar een jongerenwerk in Guinee.

38. Project toekomstbomen

Akkoord met de engagementsverklaring in het kader van het project Toekomstbomen, waarbij 'de juiste 
bomen op de juiste plaats' worden aangeplant, met aandacht voor de groeikansen.

BESTUUR SPORT

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

Goedkeuring van een buitengewone toelage voor investeringen naar de sportclubs ten bedrage van 569,44 
euro aan voetbalclub VV Volkegem Jeugd voor de renovatie en opschik van het voetbalterrein aan 
Opperije.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

40. Aanvullend politiereglement Berchemweg (N8) - stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van 
kruispunten Onderwaarde en Schapendries.

Akkoord met het opmaken van een aanvullend politiereglement op het verkeer met een stilstaan- en 
parkeerverbod op de Berchemweg ter hoogte van de kruispunten met Onderwaarde en Schapendries. Het 
reglement wordt op 4 november voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

41. Aanpassing parkeerborden ter hoogte van Hoogstraat 20

Akkoord met het aanbrengen van onderborden op de parkeerborden en andere aanpassingen van 
parkeerborden in de Hoogstraat om misverstanden bij het parkeren te vermijden. Het dossier wordt aan de 
gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring.

42. Uitnodiging en agenda bestuurlijke vervoerregioraad 25/10/2019

Het college neemt kennis van de uitnodiging en de agenda voor de vergadering van de bestuurlijke 
Vervoerregioraad op 25 oktober 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

43. 1ste Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 1ste kohier betreffende de Algemene 
Gemeentelijke Heffing Bedrijven vast ten bedrage van 2.057.165,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.

44. 2de Kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke 
Heffing Bedrijven vast ten bedrage van 76.818,13 euro en verklaart het uitvoerbaar.



45. 1ste Kohier betreffende de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen, aj. 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de voor het 
publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen vast ten bedrage van 84.600,00 euro en 
verklaart het uitvoerbaar.

46. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie - periode 1 kw 2019

Akkoord met de lijst van openstaande parkeerretributies 1ste kwartaal 2019 die via een 
gerechtsdeurwaarder geïnd zullen worden.

47. Invordering via gerechtsdeurwaarder - GAS-BOETES

Akkoord met de lijst van onbetaalde boetes in het kader van de gemeentelijke Administratieve Sancties 
(GAS) die via een gerechtsdeurwaarder geïnd zullen worden.

48. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
78.270,88 euro.

49. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
485.929,09 euro, -3.240,61 euro, 40.274,09 euro, 45.791,68  euro, 47.680,18 euro, 15,00 euro, 250,00 
euro, 60,00 euro, 13,93 euro, 2.105,28 euro, 21.369,84 euro, 2.235,20 euro, 118,40 euro, -3.494,96 euro, -
30,55 euro, 20.842,34 euro, 26.508,43 euro, 1.403,70 euro, 46,17 euro en 77,05 euro.

50. Goedkeuren lijst vorderingen

Het college neemt kennis van de verzamellijst van vorderingen.

51. Politiezone Vlaamse Ardennen - begrotingswijziging 1&2/2019.

Het college neemt kennis van de begrotingswijziging 1 & 2/2019 van de politiezone Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

52. Aankoop outdoor camera's voor bestand camera beveiligingssysteem. Goedkeuren gunning 
aan Seris Security uit Diegem t.b.v. 11.681,60 EUR (excl.btw).

Aankoop outdoor camera's voor de uitbreiding van het bestand camerabeveiligingssysteem. Goedkeuren 
van de gunning aan de firma Seris Security.

BESTUUR PERSONEEL

53. Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Er wordt geen rente toegekend n.a.v. het arbeidsongeval van een personeelslid van de technische 
stadsdiensten omdat er geen blijvende arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.

54. Dading.

Goedkeuring van de dading tussen het stadsbestuur en een administratief personeelslid n.a.v. de 
ontslagname door het personeelslid.

55. Sinterklaas 2019.

Akkoord met gratis toegang tot de Sinterklaasshow in De Woeker voor de personeelsleden van de stad en 
het OCMW met hun kinderen/kleinkinderen. Op 24 november wordt in het jeugdcentrum Jotie een 
ontmoeting georganiseerd tussen de Sint en kinderen en/of kleinkinderen van de personeelsleden.

56. Financiële bijdrage WIM², werking 2020.

Akkoord met de toekenning van een toelage van 14.320,- euro aan WIM², die instaat voor de organisatie 
van informele ontmoetingsmomenten en andere activiteiten  voor de personeelsleden van de stad en het 
OCMW.



KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

57. Verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar Beeldatelier voor 4/22 

Toekenning van verlof voor verminderde prestaties van een vast benoemd leraar Beeldatelier voor 4/22.

58. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Beeldatelier voor 4/22

Toekenning van verlof voor een tijdelijk andere opdracht van een vast benoemd leraar Beeldatelier voor 
4/22.

59. Tijdelijke aanstelling in vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Digitale beeldende 
kunst voor 4/20

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in de vacante betrekking specifiek artistiek atelie: digitale 
beeldende kunst voor 4/20.

60. Tijdelijke aanstelling in vacante betrekking vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier : 
Projectatelier voor 2/20

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in de vacante betrekking van vast benoemd leraar specifiek 
artistiek atelier: Projectatelier voor 2/20.

61. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Digitaal Beeldatelier voor 4/22

Toekenning van verlof voor een tijdelijke andere opdracht van een vast benoemd leraar Digitaal 
Beeldatelier voor 4/22.

62. Tijdelijke aanstelling in vacante betrekking specifiek artistiek atelier : Keramiek voor 2/20

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht de in vacante betrekking specifiek artistiek atelier: Keramiek 
voor 2/20.

63. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Beeldatelier voor 8/22

Toekennen van verlof voor een tijdelijke andere opdracht van een vast benoemd leraar Beeldatelier voor 
8/22.

64. Verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar Beeldatelier voor 4/22

Toekenning van verlof voor verminderde prestaties van een vast benoemd leraar Beeldatelier voor 4/22.

65. Tijdelijke aanstelling leerkracht Beeldatelier 6/22 in niet-vacante betrekking en 4/22 in vacante 
betrekking

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht Beeldatelier 6/22 in een niet-vacante betrekking en 4/22 in een 
vacante betrekking.

66. Tijdelijke aanstelling leerkracht beeldatelier 6/22 in een niet-vacante betrekking en 4/22 in 
vacante betrekking

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht beeldatelier 6/22 in een niet-vacante betrekking en 4/22 in een 
vacante betrekking.

KMO - HANDEL

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

Goedkeuring van de tijdelijke opschorting van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt door 
ziekte van de marktkramer.

68. Vergunning inname openbaar domein voor het plaatsen van een stoepbord. Bijzonder, 
Einestraat 36

Vergunning van de inname van het openbaar domein in de Einestraat 36 voor het plaatsen van een 
stoepbord aan de handelszaak Bijzonder.



69. Vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van het Bedrijvencentrum Vlaamse 
Ardennen.

Akkoord om het dossier aanduiding van een vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van het 
Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen op 4 november aan de gemeenteraad voor te leggen.

70. Vraag voor standplaats op de wekelijkse markt voor vrijwilligerswerking Heuvelheem

Akkoord met de toekenning van een eenmalige standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt van 7 
november aan de vrijwilligerswerking van Heuvelheem.

JEUGD

71. Werkingstoelage 2018-2019

Goedkeuring van de uitbetaling van de werkingstoelage 2018-2019 aan de erkende Oudenaardse  
jeugdverenigingen .

72. Sinterklaasintrede 2019

Akkoord met het voorgestelde programma voor de organisatie voor de Sintintrede in Oudenaarde op 24 
november. De boot van de Sint meert aan ter hoogte van Pamelekerk en wordt per koets onder muzikale 
begeleiding naar het stadhuis gebracht.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 4 november 2019.


