
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 28 OKTOBER 2019 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam: schepen;
Mathieu Mas: schepen verontschuldigd voor 59. , 60. , 61. , 62. , 63. , 64. , 65. , 
66. , 67. 

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

1. Integratie nieuwsbrief OCMW in Info Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de integratie van de nieuwsbrief van het OCMW in het driemaandelijkse 
Info-Oudenaarde, dat huis-aan-huis wordt bedeeld.

TOERISME

2. Aanstelling gidsen 2019 (2)

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op 
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2019.

ONTVANGSTEN

3. Ontvangst 200 jaar K. Harmonie Eine

Akkoord met de ontvangst in het stadhuis op 15 februari 2020 van en het aanbieden van een receptie aan 
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Eine n.a.v. de viering van het 200-jarig bestaan van de harmonie.

4. Ontvangst Theater Stam

Akkoord met de ontvangst in het stadhuis van Theater Stam op 16 mei 2020 t.g.v. de viering van het 75-
jarig bestaan van de toneelvereniging.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa klasse 3 - Impuls Factory, Rotelenberg 33 - propaangastank

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met  aktename van de melding van een iioa klasse 
3 - Impuls Factory, Rotelenberg 33 (plaatsen van een propaangastank).

6. Deelname aan de Groepsaankoop 100% groene stroom georganiseerd door Provincie Oost-
Vlaanderen

Akkoord met deelname aan de Groepsaankoop 100% groene stroom, georganiseerd door Provincie Oost-
Vlaanderen, door het voeren van promotie en voorzien van een loketwerking voor de geïnteresseerde 
Oudenaardse inwoners.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. Intrekking omgevingsvergunning.  Coburgstraat - Hastingsstraat.  Bouwen van 66 
appartementen, parkeergarage en polyvalente ruimte. 

De omgevingsvergunning die door het college op 30 september 2019 werd afgeleverd voor de bouw van 
66 appartementen, een parkeergarage en een polyvalente ruimte aan de Corbugstraat en de Hastingsstraat, 
wordt ingetrokken omwille van een tegenstrijdigheid.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 227.  Bouwen woningen.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van de woning Heurnestraat 227.



9. Verlenen omgevingsvergunning.  Waterhoek 25.  Bouwen van een poolhouse en zwembad.

Voor het bouwen van een poolhouse en de aanleg van een zwembad Waterhoek 25 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

10. Weigeren Omgevingsvergunning.  Stationsplein 87. Regularisatie opdelen van woning in 3 
appartementen.

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de opdeling van het pand 
Stationsplein 87 in 3 woonentiteiten wordt door het college geweigerd.

11. Weigeren Omgevingsvergunning.  Baarstraat - Remparden 47-56.  Verbouwen handelspand 
met woning tot meergezinswoning.

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het handelspand met woning en 
appartement Baarstraat 56-Remparden 47 tot meergezinswoning wordt door het college geweigerd.

12. 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-Hastingsstraat.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

13. Tentoonstelling SOLVA Velzeke

Het college gaat ermee akkoord dat voorwerpen die door SOLVA werden gevonden tijdens 
archeologische opgravingen t.g.v. de heraanleg van de Markt door SOLVA tentoongesteld worden tijdens 
de expo Landschap Door.Grond in het arceologisch museum in Velzeke.

BURGERZAKEN BEVOLKING

14. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister.

Goedkeuring van de ambtshalve afvoering van diverse personen uit bevolkingsregister en 
vreemdelingenregister.

15. Inschrijving van ambtswege in het bevolkingsregister.

Goedkeuring van de inschrijving van ambtswege van een persoon in het bevolkingsregister.

16. Inschrijving van ambtswege in het bevolkingsregister

Goedkeuring van de inschrijving van ambtswege van een persoon in het bevolkingsregister.

17. Inschrijving van ambtswege in het bevolkingsregister 

Goedkeuring van de inschrijving van ambtswege van een persoon in het bevolkingsregister.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

18. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van verslag van de vergadering van de kerkraden van Sint-Laurentius Ename en 
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele.

EVENEMENTEN

19. Politiereglement op het verkeer nav St Martinuskermis Edelare

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de Sint-
Martinuskermis  op 16 en 17 november in Edelare.

20. Politiereglement op het verkeer nav Spartacusrun Koppenberg

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Spartacusrun 
Koppenberg op 17 november.



21. Evenement op openbaar domein: winterwarmte

Akkoord met de inname van het openbaar domein met een tent of terras op diverse locaties t.g.v. de 
organisatie van het evenement Winterwarmte door Oudenaarde Winkelstad vzw van 22 tot 24 november.

22. Evenement op openbaar domein: kerstmarkt Mater

Akkoord met de organisatie van een kerstmarkt op 22 december in Mater door het plaatselijke feestcomité 
en de voorgestelde verkeersmaatregelen ter zake.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23. Rioolaansluitingen en overwelven van grachten (maart - april 2019). Goedkeuren voorlopige 
oplevering.

Goedkeuren van de voorlopige oplevering met betrekking tot de opdracht "rioolaansluitingen en 
overwelven van grachten" gedurende de periode maart-april 2019.

24. Inname openbaar domein in de Deinzestraat nr. 12 - IOD1098709

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Deinzestraat 12 voor de uitvoering 
van dakwerken gedurende de periode van 04/11 tot en met 04/12/2019.

25. Inname openbaar domein in Tussenbruggen nr. 20-IOD1098430

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in Tussenbruggen 20 voor de uitvoering 
van gevelwerken gedurende de periode van 1/11 tot en met 31/12/2019.

26. Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat nr. 46 - dossier IOD1097603

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een container en een werfwagen voor het renoveren 
van een woning in de Jacob Lacopsstraat 46 gedurende de periode van 04/11/2019 tot en met 15/07/2020.

27. Slopen gebouwen en aanhorigheden Kortrijkstraat +342 - voorlopige oplevering

Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de werken voor het slopen van de gebouwen en 
aanhorigheden in de Kortrijkstraat (voormalige camping).

28. Fluvius : aanleg laagspanning en openbare verlichting t.h.v. private verkaveling in de 
Driesleutelstraat.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van laagspanning en openbare verlichting t.h.v. 
de private verkaveling in de Driesleutelstraat.

29. Telenet : uitbreiden en aanpassen ICS-net in de Ganzendries 37.

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-
telecommunicatienetnet in de Ganzendries 37.

30. Fluvius : aanleg HDPE 50 en plaatsen trekput HDPE t.h.v. Deinzestraat. Dossiernr. 335120 in 
synergie met nr. 330273.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een HDPE 50-installatie en het plaatsen 
trekput HDPE t.h.v. de Deinzestraat. 

31. Kapel Kerselare - verkoop stutten van de dakconstructie. Goedkeuring gunning aan Stabil 
BVBA.

Goedkeuring van de gunning van de verkoop van de stutten van de dakconstructie van de Kapel van 
Kerselare aan de firma Stabil BVBA. 

32. Grond Bedrijventerrein De Coupure 4. Goedkeuren verkoop.

Goedkeuring van de verkoop van grond op het Bedrijventerrein De Coupure 4. Het dossier wordt eind 
november voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.



33. Voetweg en parkwegen Moriaanshoofd. Petitie.

Het college neemt kennis van een petitie van inwoners van Mullem voor het opnieuw openstellen van de 
voetweg en verharde parkwegen in Moriaanshoofd. De vraag wordt onderzocht.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

34. Uitlenen kerstchalet.

Akkoord met het uitlenen van een kerstchalet aan voetbalclub KWIK Eine voor de verkoop van 
hamburgers t.v.v. de jeugdwerking van de club.

BESTUUR SPORT

35. Retributie deelnemers Trial Loop.

Het college keurt de voorgestelde retributies voor deelname aan de Trial Loop, een Flandrienloop op en 
rond de Koppenberg georganiseerd door de stad i.s.m. Marnixring Oudenaarde op 26 april 2020 goed.

36. Nieuw reglement sportreferendum

Het college gaat akkoord met het voorstel van het nieuwe reglement voor het sportreferendum 2019 met 
verkiezing van sportlaureaten in diverse categorieën.

37. Bijkomende subsidie petanque De Krijgers

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

38. Wegmarkering G. Antheunisplein, Jezuïetenplein en Krekelput n.a.v. nieuwe toplaag

Akkoord met het aanbrengen van de voorgestelde wegmarkeringen op het Gentiel Antheunisplein, het 
Jezuïetenplein en de Krekelput naar aanleiding van het aanbrengen van een nieuwe toplaag op het 
wegdek.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

39. BBC - onverhaalbare posten

Goedkeuring van de lijst met onverhaalbare vorderingen.

40. BBC onverhaalbare posten - parkeerretributies

Goedkeuring van de lijst met onverhaalbare vorderingen in het kader van parkeerretributies.

41. BBC oninbaren -parkeerretributies

Goedkeuring van de lijst met oninbare vorderingen in het kader van parkeerretributies.

42. Invordering via gerechtsdeurwaarder - niet-fiscale

Akkoord met de invordering via een gerechtsdeurwaarder van openstaande schulden bij het stadsbestuur.

43. Budgetwijziging 2-2019. Opmaak en timing.

Het schepencollege gaat akkoord met de technische budgetwijziging 2019 van de stad. Het dossier wordt 
in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

44. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
94.095,54 euro.

45. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
951.923,49 euro, -2.315,03 euro, 924.249,50 euro, 241.314,98 euro, 524.136,12 euro, 13.364,23 euro, 
15.555,00 euro, 163.060,47 euro, 208,77 euro, 542,79 euro, 30,00 euro, 697,43 euro, 14.584,26 euro, 
82,43 euro, 27.781,14 euro, -8.784,19 euro, 96,00 euro, en -24,19 euro.



46. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 22/10/19

Het college neemt kennis van de controle van de contante gelden van de centrale kas van de stad op 
datum van 22 oktober 2019.

47. Interne controle van de centrale kas d.d. 22/10/2019

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas van de stad op datum van 22 oktober 
2019.

BESTUUR PERSONEEL

48. Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.Simoens Nadine. 

Goedkeuring van de vaststelling van disponibiliteit van een administratief personeelslid en het toekennen 
van een wachtgeld.

49. Aanstellen jeugdprogrammator na selectie.

Aanstelling van een jeugdprogrammator ten behoeve van de stedelijke jeugddienst na de selectieproeven.

50. Aanstellen jobstudent. Herfstvakantie.

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent die tijdens de herfstvakantie mee zal instaan voor de 
begeleiding van sportactiviteiten tijdens het buurtsportkamp.

51. SOLVA. Maandverslagen juni, juli en augustus 2019.

Het college neemt kennis van de maandverslagen juni, juli en augustus van de preventiedienst van de 
stad.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

52. SAMWD vacante opdrachten 15 10 2019

Het college gaat akkoord met de voorgestelde vacante betrekkingen voor leerkrachten en een 
administratief medewerker in de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

53. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor 4/20 in het specifiek artistiek atelier : 
Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Goedkeuring van een tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking voor 4/20 in het specifiek 
artistiek atelier Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

54. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar specifiek artistiek atelier : Schilderkunst 
12/20 en Beeldende en Audiovisuele Kunsten 4/20

Goedkeuring van het verlof voor een tijdelijke andere opdracht van een vast benoemd leraar specifiek 
artistiek atelier Schilderkunst voor 12/20 en Beeldende en Audiovisuele Kunsten voor 4/20.

55. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking Beeldatelier voor 4/22 en tijdelijk in een 
vacante voor 1/22 Pedagogische Coördinatie

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking Beeldatelier voor 4/22 en 
tijdelijk in een vacante betrekking voor 1/22 Pedagogische Coördinatie.

56. Melding lesurenpakket schooljaar 2019-2020 correctie

Akkoord met de gecorrigeerde versie van het lesurenpakket van de leerkrachten tijdens het schooljaar 
2019-2020.

57. Interlokale verenigingen

Akkoord met de overeenkomst voor de oprichting van een Interlokale Vereniging Linkeroever in het 
kader van deeltijds kunstonderwijs.



58. KABK correctie Mededeling vacante betrekkingen

Akkoord met de gecorrigeerde lijst van vacante betrekkingen in de kunstacademie voor het schooljaar 
2019-2020.

KMO - HANDEL

59. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie bvba Smalville voor het handelspand 
gelegen te Oudenaarde, Nederstraat 65

Toekenning van een subsidie aan de bvba Smalville voor de renovatie van het handelspand Nederstraat 
65.

60. Vergunning Horeca Inrichting. Oriënt, Stationsplein 68 B te Oudenaarde

Toekenning van een horecavergunning aan het stationsbuffet Oriënt, Stationsplein 68b.

61. Vergunning Horeca Inrichting. Stad Oudenaarde, Abdijstraat 78 te Oudenaarde

Toekenning van een horecavergunning aan café Stad Oudenaarde, Abdijstraat 78.

62. Hernieuwen reglement frituurconcessies 2020 - 2025

Akkoord met de organisatie van een samenkomst met de frituuruitbaters voor de bespreking van de 
hernieuwing van het reglement voor de uitbating van frituren op het grondgebied van de stad.

63. Uitnodiging "proeverij" Duurzaam Ondernemen op 19 november 2019

Het college gaat ermee akkoord dat de dienst KMO van de stad de uitnodigingen verstuurt voor de 
infosessie 'Proeverij' in het kader van het project sociale economie in de Vlaamse Ardennen.

64. Hernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Oudenaarde en VZW 
Oudenaarde Winkelstad

Het college gaat akkoord met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 
stadsbestuur en de vzw Oudenaarde Winkelstad.

JEUGD

65. Algemene voorwaarden activiteiten jeugddienst 

Akkoord met de voorgestelde aanpassingen van de algemene voorwaarden voor deelname aan 
activiteiten, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

66. Stageaanvraag jeugddienst

Het college zet het licht op groen voor de aanvraag van een studente van de Arteveldehogeschool om haar 
stage-opleiding Pedagogie van het Jonge Kind te volgen bij de stedelijke jeugddienst.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

67. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de uitbreiding van de lijst van verenigingswerkers die instaan voor de voor- en 
naschoolse kinderopvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 8 november 2019.


