
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 25 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

ONTVANGSTEN

1. Nieuwjaarsreceptie kring officieren KKROVA 7 febr. 2020

Akkoord met het gebruik door de Kring van Officieren KKROVA van de volkszaal in het stadhuis op 7 
februari 2020 voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie.

2. Nieuwjaarsreceptie Exello

Akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 16 januari 2020 voor de organisatie van 
een nieuwjaarsreceptie door Exello, het expertisecentrum algemene directeurs van de lokale besturen.

3. Jubileums maand december

Het college neemt kennis van de huwelijksjubilea die in de loop van de maand december worden gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Aanpassing van het retributiereglement van 16/12/2013 mbt de belasting op het weghalen van 
afvalstoffen

Het dossier werd uitgesteld.

5. Subsidiereglement alternatieve energiebronnen bij bestaande particuliere woningen

Akkoord met het toekennen van een subsidie van 500,- euro aan particulieren voor de plaatsing van 
hernieuwbare energiebronnen met ingang van 1 januari 2020. Het subsidiereglement wordt voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hauwaart 95.  bouwen opslagplaats

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagplaats Hauwaart 95.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Edelareberg 3.  Vellen van een boom. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom Edelareberg 3.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 112.  Verbouwen van een woning. 

Voor het verbouwen van de woning Wortegemstraat 112 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Markt 25.  Wijzigen voorgevel.

Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand Markt 25 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Edelareberg.  Bouwen ééngesinwsoning met buitenzwembad. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van een woning met buitenzwembad aan de 
Edelareberg.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Baarstraat 11-13.  Renoveren van een pand tot 3 
wooneenheden. 

Voor het renoveren en verbouwen van de panden Baarstraat 11-13 tot drie wooneenheden wordt door het 
college een omgevingsvergunning afgeleverd.



12. Verlenen omgevingsvergunning.  't Jolleveld.  Verbouwen en uitbreiden woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van de woning 't 
Jolleveld 18.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  K Elisabethlaan 16.  Uitbreiden woning en bouwen tuinhuis

Voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een tuinhuis Koningin Elisabethlaan 16 levert het 
college een omgevingsvergunning af.

14. Verlenen omgevingsvergunning.  Onderwaarde.  Vellen van bomen.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het velen van bomen in Onderwaarde.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Armenlos 4-6.  Verbouwen van een woning. 

Voor het verbouwen van het pand Armenlos 4-6 wordt een omgevingsvergunning verleend.

16. PRUP regionaal bedrijventerrein Oudendaarde.

Het college neemt kennis van de brief aan de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie in verband 
met het PRUP Regionale Bedrijvigheid Oudenaarde.

BURGERZAKEN BEVOLKING

17. Verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters - vraag

Akkoord met het verstrekken van adresgegevens van Oudenaardse inwoners aan een school op 
voorwaarde dat een verklaring wordt ondertekend in het kader van de bescherming van de privacy.

18. Voorstel retributies dienst Burgerzaken

Het dossier werd uitgesteld.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

19. Concessies : hernieuwingen en bijzettingen

Goedkeuring van de lijst met aanvragen voor het bekomen van een  grafconcessie of het vernieuwen van 
een grafconcessie met of zonder bijzetting.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

20. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het  verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Oudenaarde 
en de kerkfabrieken van Bevere, Ename, Mater en Sint-Walburga.

EVENEMENTEN

21. Politiereglement mbt feestzone kerstmarkt en ijspiste

Goedkeuring van het politiereglement met vaststelling van de  feestzone tijdens de periode van de 
kerstmarkt en de openstelling van de ijspiste op de Markt (12 december 2019-5 januari 2020).

22. Politiereglement op het verkeer nav kerstmarkt en ijspiste

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de kerstmarkt en de openstelling 
van de ijspiste op de Markt tijdens de periode 12 december 2019-5 januari 2020.

23. Politiereglement op het verkeer nav kerstmarkt Mater

Het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de kerstmarkt Mater op 22 
december 2019 op het Matersplein wordt goedgekeurd.

24. Evenement op openbaar domein: barbecue KSA Eine

Akkoord met het verkeers- en parkeervrij maken van de Kapittelstraat op 26 april 2020 ter gelegenheid 
van de organisatie van een barbecue in zaal de Kring door KSA Eine.

25. Evenement op openbaar domein: de beste wensen

Het dossier werd uitgesteld.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26. Uitbreiding bestaande parking Meerspoort Noord - groenaanleg - bestek nr. W23242015. 
Goedkeuring definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve aanvaarding van de werken voor het uitbreiden van de bestaande parking 
Meerspoort Noord - deel groenaanleg.

27. Restauratie en herbestemming Onze - Lieve Vrouwehospitaal - Fase 1 - bestek nr. W00232019. 
Stopzetting van de plaatsingsprocedure.

Goedkeuring van der stopzetting van de plaatsingsprocedure met betrekking tot de restauratie en 
herbestemming van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. De aanbestedingsprocedure wordt in een latere 
fase opnieuw opgestart.

28. Inname openbaar domein op het stationsplein nr. 87. dossier IOD1101365

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling op het Stationsplein 87 van 
25/11/2019 tot en met 31/01/2020 voor het uitvoeren van dakwerken.

29. Heraanleg Markt Oudenaarde - bestek nr. W22782014bis. Goedkeuren van de 6e verrekening.

Goedkeuring van de 6de verrekening van de werken voor de heraanleg van de Markt - bestek nr. 
W22782014bis. Het gaat over de uitvoering van kleine meerwerken tegen overeengekomen prijzen.

30. Heraanleg inkomportaal Sint-Walburgakerk

Akkoord met de heraanleg van het inkomportaal van de Sint-Walburgakerk om te vermijden dat 
regenwater bij hevige wind in het portaal wordt geblazen en op die manier de pas gerestaureerde 
toegangsdeuren van de kerk beschadigt.

31. Verbreding koker N8 en aanleg brug over de Maarkebeek thv Meersbloem.

Het dossier werd uitgesteld.

32. Tarieven rioolaansluiting en niet afkoppelen hemelwater.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

33. Ontlenen verkiezingsmateriaal.

Akkoord met het uitlenen van enkele stemhokjes naar aanleiding van de organisatie van sociale 
verkiezingen in het bedrijf ON Semiconductor Belgium.

34. Trakteren vrijwilligers sluikstort.

Akkoord met het voorzien van een Oudenaardebon en een traktatie op 1 december 2019 in het Centrum 
Ronde van Vlaanderen voor de vrijwilligers die op eigen initiatief hetzij individueel hetzij in 
groepsverband zwerfvuil ruimen in de stad.

BESTUUR SPORT

35. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de seniorensportnamiddag.

Akkoord met de aanstelling van 5 monitoren/vrijwilligers die hun medewerking zullen verlenen bij de 
organisatie van de seniorensportnamiddag.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

36. Inventarisatiekaarten Trage Wegen Eine, Heurne, Mullem, Mater, Nederename, Welden

Het college neemt kennis van de evaluatiekaarten van de trage wegen in de deelgemeenten Eine, Heurne, 
Mullem, Mater, Nederename en Welden.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

37. Algemene gemeentelijke heffing

Akkoord met het voorleggen van het geactualiseerde belastingreglement algemene gemeentelijke heffing 
aan de gemeenteraad in december.

38. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
115.189,18 euro.

39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
48.633,95 euro, 491.562,65 euro, 166.487,57 euro, 3.620,00 euro, 822.304,13 euro, 52,20 euro, 1.403,70 
euro, 87,60 euro, 59.810,60 euro, 21.626,57 euro, 37.425,55 euro, -18,73 euro, 643,47 euro, 29,98 euro, 
36,83 euro, 2.496,00 euro, 104.206,11 euro, -1.815,99 euro, 16.961,32 euro, 10.853,25 euro, -1.578,84 
euro en 2.034,99 euro.

40. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Begroting 2020.

Het college neemt kennis van de begroting 2020 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

41. Budgetwijziging 2-2019-Stad.

Het college neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2-2019 van de stad.

42. Meerjarenplan 2020-2025.

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025 van de stad.

43. Protocol van samenwerking tussen de stad Oudenaarde (vertegenwoordigd door haar 
financieel directeur) en het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé & Ravelingien omtrent de 
invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen en gasboetes (versie 1.0)

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

44. Leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen. Goedkeuren gunning aan NV Kompan t.b.v. 
14.102,04 EUR (excl.btw).

Leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen: goedkeuring van de gunning aan de NV Kompan uit 
Oostrozebeke.

45. Levering van dranken 2020 - Stad en OCMW oudenaarde - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's

Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma's in het 
aanbestedingsdossier leveren van dranken in 2020 aan de stad en het OCMW.

46. CC De Woeker : leveren en plaatsen van theaterdoeken. Goedkeuren gunning in COS nv t.b.v. 
5.786,90 EUR (excl. btw).

Aanbestedingsdossier leveren en plaatsen van theaterdoeken ten behoeve van gemeenschapscentrum De 
Woeker.
Goedkeuring van de gunning aan de firma COS nv.

47. Leveren en plaatsen van een laadtoestel voor CNG wagens. goedkeuren lastvoorwaarden, 
raming en gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden , de raming en de wijze van het gunnen in het aanbestedingsdossier 
leveren en plaatsen van een laadtoestel voor CNG-wagens.



BESTUUR PERSONEEL

48. Selectie administratief medewerker, werfreserve.

Goedkeuring van de aanstelling van een administratief medewerker voor de stadsdiensten en de opname 
van de overige geslaagden van het selectie-examen in de werfreserve.

49. Selectie administratief medewerker - aanstelling dienst personeel en organisatie.

Goedkeuring van de aanstelling van een administratief medewerker in contractueel en tijdelijk 
dienstverband.

50. Vervanging opvangkracht BKO.

Goedkeuring van de aanstelling van een opvangkracht in de buitenschoolse kinderopvang in contractueel 
en tijdelijk dienstcontract.

51. Voorstelling nieuw personeelslid.

Akkoord met de voorstelling van een nieuwe administratief medewerker aan het college op maandag 2 
december 2019.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

52. Verzoek om AVP.

Goedkeuring van de aanvraag om afwezigheid voor verminderde prestaties van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

53. Verzoek om VVP 1/5e +55.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een leerkracht in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans.

54. Verzoek om VTAO.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor een tijdelijke andere opdracht van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

55. Verzoek om VVP halftijds.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor halftijdse  verminderde prestaties van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

56. Verzoek om AVP.

Goedkeuring van de aanvraag om afwezigheid voor verminderde prestaties van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

57. Verzoek om AVP.

Goedkeuring van de aanvraag om afwezigheid voor verminderde prestaties van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

58. Verzoek om VTAO.

Goedkeuring van de aanvraag om afwezigheid voor een tijdelijke andere opdracht van een leerkracht aan 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

59. Verzoek om VVP.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een leerkracht in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans.

60. Verzoek om VVP.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een leerkracht in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans.



61. Verzoek om VTAO.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor een tijdelijke andere opdracht van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

62. Verzoek om VVP.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een leerkracht in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans.

63. Verzoek om VVP.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties van een leerkracht in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans.

64. Verzoek om LBO 55+.

Goedkeuring van de aanvraag om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

65. Verzoek om Gedeelte Loopbaanonderbreking met 1/5e voor medische bijstand.

Goedkeuring van de aanvraag om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

66. Verzoek om Gedeelte Loopbaanonderbreking met 1/5e voor medische bijstand.

Goedkeuring van de aanvraag om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5 van een leerkracht in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

67. Aanstellen 5 verenigingswerkers voor toezicht tekenacademie op woensdag en zaterdag tot 
einde schooljaar

Akkoord met de aanstelling van 5 verenigingswerkers voor het houden van toezicht in de tekenacademie 
op woensdag en zaterdag tot het einde van het schooljaar 2019-2020.

KMO - HANDEL

68. Subsidie voor startende ondernemers in het kernwinkelgebied.

Het dossier werd uitgesteld.

69. Vraag subsidie voor huren kerstverlichting Comité Den Eindries.

Akkoord met een tussenkomst van 50% in de huur van kerstverlichting door het comité Den Eindries.

JEUGD

70. Nieuw dagelijks bestuur Jeugdraad Oudenaarde

Het college neemt kennis van de samenstelling van het nieuwe dagelijkse bestuur van Jeugdraad 
Oudenaarde.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 9 december 2019.


