
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 18 NOVEMBER 2019 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor 51. , 52. , 53. , 54. , 55. , 56. , 
57. , 58. ;
Carine Portois: schepen

SECRETARIAAT

1. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 5 november 2019.

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de 
intercommunale SOLVA op 5 november 2019.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Voorstel van teksten InfoMagazine december 2019.

Gunstig advies voor de teksten voor het InfoMagazine van december 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een IIOA voor een tijdelijke inrichting van 
klasse 2 - Stadsbestuur Oudenaarde - ijspiste gelegen Markt znr te Oudenaarde

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het exploiteren van een IIOA voor een tijdelijke 
inrichting van klasse 2 (ijspiste op de Markt tijdens de eindejaarsperiode).

4. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de uitbreiding van een tijdelijke inrichting voor de bouw van een appartementsblok en 
bijhorende garages gelegen Kasteelstraat-Jan Zonder Vreeslaan znr te Oudenaarde

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding voor de 
uitbreiding van een tijdelijke inrichting voor de bouw van een appartementsblok en bijhorende garages 
gelegen Kasteelstraat-Jan Zonder Vreeslaan.

5. Jägerbar - naleving overeenkomst en melding klasse 3 voor elektronisch versterkte muziek

Kennisname van de beschrijvende nota over de afgesloten overeenkomst en de lopende melding van een 
omgevingsvergunning voor het spelen van elektronisch versterkte muziek in de pop up Jägerbar (Santens 
site).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Oorlogstraat 18.  Bouwen garage en plaatsen crepi

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een garage en het aanbrengen van 
crepi Oorlogstraat 18.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Heistraat 7.  Verbouwen eengezinswoning naar woning met 
praktijkruimte.

Voor de verbouwing van de eengezinswoning Heistraat 7 naar woning met praktijkruimte wordt een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 120.  Plaatsen van gevelreclame. 

Voor het plaatsen van een gevelreclame aan het pand Beverestraat 120 levert het college een 
omgevingsvergunning af.



9. Verlenen omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 225.  Verbouwen en uitbreiden van een 
alleenstaande woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing en uitbreiding van de woning 
Kortrijkstraat 225.

10. Weigeren Omgevingsvergunning.  Hoogstraat 47.  Opsplitsen handelshuis tot 
handelsgelijkvloers en twee appartementen. 

Het dossier werd uitgesteld.

11. Aktename melding.  Keirestraat 51.  Bouwen overkapping.

Het college neemt akte van de melding van de bouw van een overkapping Keirestraat 51.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Mullemstraat 4.  Verbouwen eengezinswoning. 

Voor de verbouwing van de eengezinswoning Mullemstraat 4 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Fortstraat 22.  Verbouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Fortstraat 22.

14. Weigeren omgevingsvergunning.  Rekkemstraat - Wijnendale.  Plaatsen electriciteitscabine.

Voor het plaatsen van een elektriciteitscabine Rekkemstraat-Wijnendale weigert het college een 
omgevingsvergunning.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  St Elooistraat 3-5-7.  Plaasten isolatie en crepi

Voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de woningen Sint-Elooistraat3, 5 en 7 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

BESTUUR CULTUUR

16. Arrangementen “Dineren bij Huis Beaucarne” als attentie aan kookouders De Woeker.

Het college gaat akkoord met het schenken van 10 arrangementen "Dineren bij Huis Beaucarne” als 
attentie aan de kookouders van het gemeenschapscentrum De Woeker.

17. De Woeker; actie woordenloze voorstelling Circus Katoren; 14/12/19.

Het college gaat akkoord met de actie gratis toegang voor personeelsleden stad en OCMW en hun gezin 
en de doelgroep anderstaligen bij de woordenloze voorstelling “As heavy as it goes” van Circus Katoen 
op 14/12/19 in De Woeker.

18. Aankoop boeken “De Schelde – een literaire biografie” van Stefan Van den Bossche.

Het college stemt in met de aankoop van 9 exemplaren van het wetenschappelijk werk “De Schelde – een 
literaire biografie” van Stefan Van den Bossche voor diverse stadsdiensten.

19. PASS 2020 - vraag ondersteuning stad Oudenaarde.

Het college gaat akkoord met de ondersteuning van het eigentijds kunstparcours PASS 2020 door het 
voeren van promotie via de dienst toerisme, logistieke bijstand en ter beschikking stellen van toezichters 
in Mullem.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

20. Toekomst Bibliotheken Vlaamse Ardennen engagementsverklaring

Er wordt geen nieuwe projectvereniging opgericht voor de bibliotheken. Er kan aangesloten worden bij 
een bestaande projectvereniging. De stad Oudenaarde betaalt zoals de andere gemeenten (Brakel, 
Kluisbergen, Maarkedal, Ronse, Wortegem-Petegem) 0,30 euro per inwoner om de werking van het 
samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen te kunnen verderzetten.



BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

21. Concessies

Goedkeuring van de aanvragen voor een grafconcessie op de stedelijke begraafplaats.

EVENEMENTEN

22. Evenement op openbaar domein: KBO run

Akkoord met de organisatie van het evenement 14de KBO run op vrijdag 5 juni 2020 met start en 
aankomst op het evenementenplein op de Markt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken - bestek nr. W00062017. 
Goedkeuren van de 4e verrekening.

Goedkeuren van de vierde verrekening van de aanleg van het speelplein en van de omgevingswerken in 
het recreatiedomein Donk.

24. Meerspoort-Noord. Aanleg RWA- leiding - herstel wegenis - bestek nr. W23772016. 
Goedkeuring definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken voor de aanleg van een RWA-leiding, met 
herstel van wegenis in de Meerspoort.

25. Uitbesteding groenonderhoud thema groenjobs via beschutte werkplaats. Goedkeuring 
bijkomende opdracht aan Grijkoort.

Goedkeuring van een bijkomende opdracht aan Grijkoort vzw voor groenonderhoud, thema groenjobs via 
de beschutte werkplaats.

26. Inname openbaar domein  in de Simon De Paepestraat nr. 6 - dossier IOD1103475

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Simon De Paepestraat 6 van 22/11 
tot en met 10/12/2019 voor het schilderen van de gevel.

27. Inname openbaar domein in de Bagettestraat nr. 6 - dossier IOD1102812

Verlenen van een machtiging  voor het plaatsen van een stelling in de Bagettestraat 6 van 18/11 tot en met 
20/12/2019 voor het uitvoeren van renovatiewerken aan de zijgevel.

28. Inname openbaar domein op de hoek Nederstraat-Kattestraat 5 - dossier IOD1099653

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de hoek van de Kattestraat met de 
Nederstraat, van 25/11 tot en met 20/12/2019 voor nazicht en herstelling van de bepleistering van de 
gevel.

29. Weg- en rioleringswerken Doorn - voorontwerp .

Het college gaat akkoord met het voorontwerp van de weg- en rioleringswerken in de wijk Doorn en 
vraagt het voorontwerp van de kasseiweg nog dit jaar aan het college voor te leggen.

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

De stad wenst haar voorkooprecht op de eigendom Industriepark De Bruwaan 27 niet uit te oefenen.

31. Patrimonium - perceel Pater Ruyffelaertstraat.

Het college gaat akkoord met de aankoop van perceel grond in de Pater Ruyffelaertstraat, eigendom van 
de kerkfabriek Sint-Eligius Eine.

32. Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat. Infobrief start der werken fase 5.

Het college neemt kennis van de infobrief aan de bewoners van de Robert De Preesterstraat met 
aankondiging van de 5de fase van de aan gang zijnde weg- en rioleringswerken.



BESTUUR SPORT

33. Buitengewone toelagen voor investeringen naar de sportclubs. Voetbalclub VV Volkegem 
Jeugd  2de schijf 2019 - Kleine investering

Aan voetbalclub VV Volkegem Jeugd wordt een buitengewone toelage voor een kleine investering 
toegekend.

34. Buitengewone betoelaging voor investeringen naar de sportclubs. VV Volkegem Jeugd - 1ste 
schijf 2019 - kleine investering - 2de deel

Goedkeuring van een buitengewone toelage voor investeringen naar de sportclubs ten bedrage van 
1.993,22 euro aan voetbalclub VV Volkegem Jeugd.

35. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij het burensportkamp.

Akkoord met de aanstelling van een monitor/vrijwilliger voor medewerking bij de organisatie van het 
burensportkamp van de stedelijke sportdienst.

36. Planning sportpromotie 2020

Het college gaat akkoord met de voorgestelde sportorganisaties en -evenementen van de stedelijke 
sportdienst in 2020 en met de deelnameprijs ervan.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

37. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Reytstraat

Het college gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
Reytstraat 26.

38. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de G. Lobertstraat

Het college gaat akkoord met het voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap 
Georges Lobertstraat 9.

39. Wijziging voorrangsregeling kruispunt ventweg Westerring met Doornikse Heerweg en 
regelen voorrang op fietsoversteekplaats

Akkoord met de voorgestelde wijziging van de voorrangsregeling op het kruispunt ventweg Westerring 
met Doornikse Heerweg en het regelen van de voorrang op de fietsoversteekplaats.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

40. 1ste kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden

Het college stelt het kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en 
overige woongelegenheden aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 127.383,04 euro en verklaart het 
uitvoerbaar.

41. Gemeenteraadsbeslissingen belastingen - vernieuwing

Het college stemt in met de ongewijzigde vernieuwing tijdens de periode 2020-2025 van een aantal 
gemeentelijke belastingreglementen die eind december 2019 aflopen.

42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
68.314,14 euro.

43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
311.110,18 euro, 29.999,96 euro, 27.526,20 euro, 20.393,45 euro, 15.221,09 euro, 263,80 euro, 706,64 
euro, -208,21 euro, -56,72 euro, 380,82 euro, 30.168,23  euro, 29.221,97 euro en 37.424,35 euro.



44. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 08/11/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 8 november 2019 met een saldo van 1.402,50 euro. Het te verantwoorden 
verschil bedraagt 0,00 euro.

45. Interne controle van de centrale kas d.d. 08/11/2019

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op datum van 8 november 2019.

46. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Jaarrekening 2018.

Get college neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

47. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Begrotingswijziging 1-2019.

Het college neemt kennis van de begrotingswijziging nr. 1-2019 van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen.

48. Financiële risico's (meerjarenplan 2020-2025).

Het college neemt kennis.

BESTUUR PERSONEEL

49. Tijdelijke aanstelling jeugddienst.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een jeugdprogrammator bij de stedelijke jeugddienst in 
afwachting dat een nieuwe jeugdprogrammator wordt aangesteld.

50. Digitale loonbrief.

De personeelsleden van de stad en het OCMW kunnen als ze dat willen voortaan hun loonstroken digitaal 
doorgestuurd krijgen.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

51. Open verklaren van betrekkingen voor vaste benoeming.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde openverklaring van diverse betrekkingen als leerkracht en 
als administratief medewerker in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

52. KABK ter beschikkingstelling van tentoonstellingsruimte

Akkoord met het ter beschikking stellen van een deel van de gevel van de kapel in Maagdendale als 
tentoonstellingsruimte op voorwaarde dat het diensthoofd van het Bestuur Infrastructuur haar fiat geeft.

KMO - HANDEL

53. Tijdelijke inname van het openbaar domein voor frigocontainer, Remparden 36

Akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein Remparden 36 voor het plaatsen van een 
frigocontainer van 16 december 2019 tot en met 3 januari 2020.

54. Vraag toelating verdelen flyers op de wekelijkse markt: Horta

He college geeft toelating voor het verspreiden van flyers door de firma Horta op 5 december 2019 tijdens 
de donderdagmarkt op voorwaarde dat het algemeen politiereglement daarbij wordt nageleefd.

55. Aanpassen van de tarieven voor de stand- en plaatsrechten op de markten

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aangepaste standplaatstarieven voor de marktkramers 
tijdens de donderdagmarkt en de boerenmarkt op zaterdag. De nieuwe tarieven worden in december aan 
de gemeenteraad voorgelegd nadat ook de marktcommissie werd geconsulteerd.



56. Wijzigen van het politiereglement op het uitbaten van verbruiksterassen op het openbaar 
domein.

Het college gaat principieel akkoord met het wijzigen van het politiereglement op het uitbaten van 
verbruiksterassen op het openbaar domein Het nieuwe reglement wordt nog aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

57. Duaal leren kinderbegeleider Bernardustechnicum

Akkoord met de inschakeling van een student duaal leren kinderbegeleider in de buitenschoolse 
kinderopvang gedurende een stageperiode van 3 tot 5 maanden in het voorjaar van 2020.

58. Wereldwinkel vraagt hogere toelage wegens verhuis.

Het college stemt ermee in dat de jaarlijkse subsidie aan de Wereldwinkel opgetrokken wordt tot 1.500,- 
euro na de verhuis van de Wereldwinkel naar een duurder huurpand in de Voorburg.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 2 december 2019.


