
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 4 NOVEMBER 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. Bruwaan Noord.

Het college neemt kennis van de stand van zaken in het ontwikkelingsproject Bruwaan Noord.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 18 oktober 2019?.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 18 oktober 2019.

3. Vraag.

Het college neemt kennis van de vraag de burgemeester van de gemeente Kruisem om een onderhoud met 
het stadsbestuur.

4. Felicitaties n.a.v. Entente Florale Europe.

Het college neemt kennis van de brief van de Nederlandse zusterstad Bergen Op Zoom met felicitaties 
n.a.v. het winnen van de hoofdprijs in de internationale wedstrijd Entente Florale Europe 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Leupegemstraat 11.  Verbouwen woning + 
bestemmingswijziging.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verbouwen van de woning Leupegemstraat 11 
met bestemmingswijziging. 

6. Weigeren omgevingsvergunning.  Nederstraat 46.  Wijzigen van de voorgevel + gevelreclame.

Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand Nederstraat 46 en het aanbrengen van gevelreclame 
wordt geen omgevingsvergunning afgeleverd.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 104.  Bouwen tuinhuis.

Voor het bouwen van een tuinhuis Kortrijkstraat 104 levert het college een omgevingsvergunning af.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Rekkemstraat.  Bijstellen verkaveling - oprichten twee 
eengezinswoningen type halfopen bebouwing (lot 2).

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de bestaande verkaveling en de 
bouw van 2 woningen in de Rekkemstraat.

9. Verlenen Omgevingsvergunning. Mgr. Lambrechtstraat 98. Uitbreiden woning.

Voor het uitbreiden van de woning Monseigneur Lambrechtstraat 98 wordt een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Oudstrijdersstraat 16.  Wijzigen vergunde plannen velux 
i.p.v. dakkapel (regularisatie).

Het college verleent een regularisatievergunning voor het wijzigen van bestaande de plannen voor het 
plaatsen van een velux in het dak van de woning Oudstrijdersstraat 16 in plaats van een dakkapel.



11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vontstraat 30.  Slopen en herbouwen garage.

Voor het slopen en herbouwen van een garage in de Vontstraat 60 wordt een omgevingsvergunning 
verleend.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  G.Merchierstraat 24.  Verkavelen van grond voor gesloten 
bebouwing. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van grond in de Generaal 
Merchierstraat 24.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Wolvenstraat.  Bouwen vrijstaande woning.

Voor de bouw van een vrijstaande woning in de Wolvenstraat levert het college een 
omgevingsvergunning af.

14. Aktename Melding.  Sterrestraat 12.  Aanbouwen tuinkamer

Het college neemt akte van de melding van het aanbouwen van een tuinkamer aan de woning Sterrestraat 
12.

15. Geen aktename melding.  K.Martelstraat 27.  Bouwen van een tuinhuis

Van het bouwen van een tuinhuis in de Karel Martelstraat 27 wordt geen akte genomen omdat een 
omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.

16. Oprichten gebouw voor diepvriesproducten.  Paalstraat 10.

Het college is van mening dat de hoogte van een op te trekken opslagruimte in de Paalstraat 10 mee in 
overweging genomen moet worden bij het indienen van een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag.

BESTUUR CULTUUR

17. Vraag ondersteuning theatertournee “Gelegenheidscollectief De Kleine k” tvv “Give us a 
break”; najaar 2020.

Het college gaat akkoord met de ondersteuning van de theatertournee van het Gelegenheidscollectief De 
Kleine k in het najaar van 2020 ten voordele van het project Give Us A Break.

18. Uitbetaling muziekcheques Feeste ’t Ename – voorwaarden niet vervuld.

Aangezien niet aan de gevraagde voorwaarden werd voldaan, worden de muziekcheques t.g.v. van Feeste 
t'Ename niet uitbetaald.

19. Aanvraag feestcheque - Lariecomité. 

De aanvraag om een feestcheque door het Lariecomité voor de organisatie van een kerstdrink voor de 
buurtbewoners van Lazerije en Riedekens op 29 december wordt gunstig beoordeeld.

20. Aanvraag projectsubsidie voor het project “Dineren bij Huis Beaucarne” door Huis Beaucarne 
vzw. Verwijzend naar de nota aan het Schepencollege dd. 21/10/2019.

De aanvraag van een projectsubsidie voor het project “Dineren bij Huis Beaucarne” door het Huis 
Beaucarne vzw wordt ondersteund door de aankoop van 16 basisarrangementen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

21. Aanstelling advocaat in dossier restauratie toren Sint-Walburgakerk

Goedkeuring van de aanstelling van een advocaat om de belangen van de stad te vrijwaren in het 
restauratiedossier van de Sint-Walburgatoren.

EVENEMENTEN

22. Subsidies: uitbetaling tweede werkingssubsidie feestcomités

Goedkeuring van de uitbetaling van de tweede schijf van de werkingssubsidie aan de Oudenaardse 
feestcomités.



23. Politiereglement op het verkeer nav 75 jaar R. de Preester en bevrijding WOII

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de herdenking van 75 jaar overlijden van 
Robert de Preester en de bevrijding na  WOII op 10 en 11 november.

24. Evenement op openbaar domein : Red Bull all the way 2020

De aanvraag voor organisatie van Red Bull All the way op 8 en 9 mei 2020 wordt door het college 
goedgekeurd. Het evenement wordt op de evenementenweide aan de Donkvijver georganiseerd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

25. OLV Pamele en Sint-Laurentius Ename. Gunstig adviseren van de aankoop van stoelen.

Gunstig adviseren van de beslissing van het Centraal Kerkbestuur voor de aankoop van stoelen door de 
kerkfabrieken van Ename en Pamele.

26. Aanstellen studiebureau voor opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan, inclusief bijhorend 
participatieproject - bestek nr. D60392019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.  

Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aanstellen van een studiebureau voor 
de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, inclusief bijhorend participatieproject.

27. Recreatiedomein " Donk " - Roompot. Groenonderhoud : goedkeuring afrekening 
ontwerpburo Greenplanning BVBA.

Goedkeuring van de afrekening van het ontwerpburo Greenplanning m.b.t. het groenonderhoud op de 
terreinen van de vroegere camping aan de Kortrijkstraat.

28. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal - bestek nr. W00742017. 
Goedkeuren van de eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening m.b.t. de omgevingswerken ter hoogte van de stedelijke sporthal.

29. Verzekeringen. Goedkeuren selectie en goedkeuren bestek overheidsopdracht voor 
verzekeringen en aanverwante diensten stad en OCMW.

Goedkeuring van het bestek en van de kwalitatieve selectie van de kandidaten m.b.t. de verzekeringen en 
aanverwante diensten van de stad en het OCMW.

30. Inname openbaar domein op het Stationsplein nr. 87 - IOD1101365

Het dossier werd uitgesteld.

31. Gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding 2020.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en 
saneringsvergoeding 2020 voor het verbruik van water.

32. Heraanleg Sint-Jozefswijk en herbestemming Sint-Jozefskerk. Infomarkt.

Het college neemt kennis van de uitnodigingsbrief aan de omwonenden voor de infomarkt die wordt 
georganiseerd n.a.v.  de heraanleg van de Sint-Jozefswijk en de herbestemming van de Sint-Jozefskerk.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

33. Aanvraag plaatsen richtingsaanwijzers Bidfood De Clercq NV

Goedkeuring van de aanvraag voor het plaatsen van richtingaanwijzers naar het bedrijf Bidfood De 
Clercq in de Ambachtstraat.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

34. Budget 2019. Interne kredietaanpassing 6/2019. Vaststelling.

De vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 6/2019 in het budget 2019 wordt goedgekeurd.

35. Aanstelling advocaat in dossier Vandeputte Brigitte

Goedkeuring van de aanstelling van een advocaat om de belangen van de stad te vrijwaren in een in een 
dossier rond gemeentebelastingen.



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

Akkoord met de lijst van invorderingen van onbetaalde parkeerretributies door tussenkomst van een 
gerechtsdeurwaarder.

37. Algemene gemeentelijke heffing

Het dossier werd uitgesteld.

38. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
38.635,33 euro.

39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
46.714,18 euro, -18,73 euro, 54,00 euro, 628,72 euro, 15,93 euro, 49.540,96 euro en 60,00 euro.

BESTUUR PERSONEEL

40. Openverklaring jeugdprogrammator.

De functie van jeugdprogrammator wordt vacant verklaard.

41. Aanstelling sportpromotor.

Aanstelling van een sportpromotor n.a.v. de oppensioenstelling van een medewerker van de  stedelijke 
sportdienst.

42. Tussenkomst kosten beeldschermbril.

Het dossier werd uitgesteld.

KMO - HANDEL

43. Afwijking op de openingsuren ter gelegenheid van Winterwarmte, organisatie van vzw 
Oudenaarde Winkelstad

Akkoord met de gevraagde afwijking op de sluitingsuren van de handelszaken n.a.v. de organisatie van 
het evenement Winterwarmte 2019 door Oudenaarde Winkelstad vzw op 22, 23 en 24 november.

44. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor de gevelrenovatie van het 
handelspand gelegen te Oudenaarde, Hoogstraat 34

Goedkeuring van de subsidie voor de renovatie van de gevel van het handelspand Hoogstraat 34.

45. Aanvraag voor een standplaats op de boerenmarkt

Het dossier werd uitgesteld.

46. Vraag toelating voor het uitoefenen van een ambulante activiteit op privé domein

Akkoord met de opstelling van een constructie voor ambulante handel op het privéterrein Aalststraat 259 
op donderdagen van 14.00u tot 19.00u.

47. Dag van de Ondernemer 22 november 2019

Hert college gaat akkoord met medewerking van de stad aan de Dag van de Ondernemer, een organisatie 
van Unizo en VLAIO op 22 november 2019. Een delegatie van de stad zal bij die gelegenheid een 
bezoekje brengen aan enkele ondernemingen in de stad.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

48. Bekendmaking Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Om de organisatie Pleegzorg in Oost-Vlaanderen aan de broodnodige pleeggezinnen te helpen, gaat het 
college ermee akkoord diverse acties te ondernemen om de organisatie meer bekendheid te geven.



49. Orange the City

De vrouwelijke serviceclub Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse Ardennen neemt op 25 november deel 
aan Orange The City, de internationale dag tegen geweld tegenover vrouwen. De stad toont haar 
solidariteit met het project door enkele stadsgebouwen en standbeelden in het oranje te verlichten.

50. Rode neuzen actie

Akkoord met deelname aan de Rode Neuzendag op 29 november en het schenken van een gift aan het 
project.

51. Warmste soepmoment 10/12/19

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel werken stadsbestuur en OCMW mee aan het 
Warmste Soepmoment op 10 december, georganiseerd door Streekmotor 23. De integrale opbrengst komt 
ten goede aan projecten van Streekmotor 23.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 18 november 2019.


