
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 9 DECEMBER 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: Carine Portois: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda voor de vergadering van de politieraad op 10 december 2019.

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de politieraad van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 10 december 2019.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Infographic meerjarenplan.

Het college neemt kennis van de infographic van het meerjarenplan 2020-2025 voor onze stad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Toekenning van de basissubsidie en werkingssubsidie aan klimaatverenigingen

Toekenning van de basissubsidie en de werkingssubsidie aan de Oudenaardse klimaatverenigingen 
(Fietsersbond, Voedselteams en Repair Café).

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van max. 3.000 liter te Gaverstraat 
17 Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van het plaatsen 
van een bovengrondse propaangastank van max. 3.000 liter Gaverstraat 17.

5. Engagementsverklaring Duurzaam bouw- en renovatieadvies 2020-2025

De engagementsverklaring 'Duurzaam bouw- en renovatieadvies 2020-2025' tussen het stadsbestuur en 
het Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen van de Provincie Oost-Vlaanderen  wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Ontheffing project-MER Roompt nv.

Het college brengt gunstig advies uit met betrekking tot het verzoek tot ontheffing van een project-MER 
voor de herontwikkeling van de voormalige camping Kompas aan de Kortrijkstraat aangezien er geen 
aanzienlijke negatieve milieueffecten worden verwacht.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  N De Tièrestraat 203.  Regulariseren 11 garages. 

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het regulariseren van de bouw van 11 garages Nestor 
De Tièrestraat 203.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Weldenstraat 126.  Slopen eengezinswoning met 
aanhorigheden. 

Voor het slopen van de woning met bijgebouwen aan de Weldenstraat 126 verleent het college een 
omgevingsvergunning.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Gevaertsdreef 10 - 12.  Wijzigen bestemming van 
appartement naar bankkantoor.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de bestemming van het 
appartementsgebouw Gevaertsdreef 10-12 naar bankkantoor.



10. Afwijking medewerking architect.

Het college adviseert de aanvraag om vrijstelling van de verplichting om een beroep te doen op een 
architect gunstig.

11. Advies omgevingsvergunning.  Oudstrijdersstraat 8 - 10.  Slopen van woningen.

Het college brengt gunstig advies uit voor de sloop van de woningen Oudstrijdersstraat 8 en 10.

12. Ontwikkeling woonproject hof van Edelare

Het dossier werd uitgesteld.

13. Beroep Zwijnaarde nv. Beslissing bestendige deputatie.

Het college neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
met verwerping van het beroep door de nv Zwijnaarde tegen de weigering door de stad van een 
omgevingsvergunning voor de bouw van een winkelcentrum in Kraneveld.

BESTUUR CULTUUR

14. Infomarkt Sint-Jozef.

Het college neemt nota van de resultaten van de bevraging tijdens de infomarkt Sint-Jozef naar de 
verwachtingen van de omwonenden van de Sint-Jozefskerk en de socio-culturele actoren van Oudenaarde 
in het kader van de nieuwe functie van de kerk, de activiteiten en de nodige uitrusting.

BESTUUR CULTUUR. MOU

15. Deelname aan cultureel jaar in Parma.

Akkoord met deelname van een vertegenwoordiging van de stad aan enkele activiteiten rond de figuur 
van Margaretha Van Parma en haar zoon Alexander Farnese in het Italiaanse Parma, culturele hoofdstad 
van Italië in 2020.

EVENEMENTEN

16. Evenement op openbaar domein: oudejaarsavond Bokafé

Akkoord met de organisatie van de New Year's Eve Party ter hoogte van de cafés Adriaan Brouwer en 
Secreto op de Markt op 31 december 2019 en de opstelling van een tent op het terras van beide cafés.

17. Evenement op openbaar domein: kerstboomverbrandingen

Akkoord met de organisatie van kerstboomverbrandingen op diverse data en diverse locaties in Heurne, 
Mullem, Volkegem en Bevere. Aan de betrokken verenigingen wordt meegedeeld dat vanaf 2020 geen 
toelatingen voor kerstboomverbrandingen meer worden gegeven.

18. Evenement op openbaar domein: de beste wensen

Er wordt geen toelating verleend voor de organisatie van het evenement De Beste Wensen op 12 januari 
2020 op de Markt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

19. Installatie pompstation KWIK Eine. Goedkeuren van de voorlopige oplevering.  

Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de installatie van het pompstation aan de Pater 
Ruyffelaertstraat ten behoeve van voetbalclub KWIK Eine. 

20. Concessie uitbating t' Sportkot. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van de concessie voor de uitbating van t' Sportkot in Leupegem aan VOF 
Bart De Vrieze.

21. Aanstellen centrummanager- bestek nr. D60382019. goedkeuring gunning aan City D.

Goedkeuring van de aanstelling van City D. als centrummanager van de stad.



22. Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - bestek nr 
D23502016. Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2020

Goedkeuring van de gunning van de herhalingsopdracht dienstjaar 2020 voor het reinigen van ruiten en 
andere oppervlakten van stads- en OCMW-gebouwen aan de dienstverlenende bedrijven ICS Services en 
ISS Facility Services.

23. Inname openbaar domein in de Leupegemstraat nr. 11 - dossier IOD1109521

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Leupegemstraat 11 voor de 
uitvoering van gevelwerken van 16 tot en met 23/12/2019.

24. Verkaveling Diependale. Verlenen toegang achtertuin.

Het college gaat ermee akkoord voorwaarden op te leggen inzake toegangsrecht over eigendom van de 
stad naar bijgebouwen en poorten. De aanleg van een ontsluitingsweg voor de achtertuinen van de 
huisnrs. 11 t.e.m. 19 worden uitgevoerd  in fase 2.

25. Fietstunnel onder N8 te Leupegem. 

Het college gaat akkoord met de voorgestelde verdere aanpak van het dossier bouw fietstunnel onder de 
N8 in Leupegem.

26. Verbouwen parochiezaal Ename (OC Ename)

Akkoord met de ontwerpplannen voor de verbouwing van de  parochiezaal in Ename tot 
ontmoetingscentrum. De werken zullen uitgevoerd worden na de renovatiewerken aan de pastorie.

BESTUUR SPORT

27. Uitbating chalet kerstmarkt team Oudenaarde KOTK

Het college gaat ermee akkoord dat Team Oudenaarde, samengesteld uit personeelsleden van stad en 
OCMW en aanverwanten, tijdens de kerstmarkt een chalet bemant en uitbaat ten voordele van de 1000 
km voor Kom Op Tegen Kanker.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

28. Aanvraag Solidariteit vh Gezin: autodelen op openbaar domein

Het college gaat principieel akkoord met het voorstel van Solidariteit voor het Gezin om op het 
parkeerterrein in de Désiré Waelkensstraat, grenzend aan de Bergstraat  gratis laadinfrastructuur te laten 
plaatsen en een parkeerplaats voor autodelen in te richten. Er wordt een principieel akkoord afgesloten 
met de nv Blue Corner die de praktische uitvoering op zich zal nemen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

29. BBC onverhaalbare post - parkeerretributies

Goedkeuring van de lijst met onverhaalbare posten inzake parkeerretributies.

30. BBC onverhaalbare post

Akkoord met de lijst van onverhaalbare posten.

31. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie t.e.m. 03/08/2019.

Akkoord met de lijst van onbetaalde parkeerretributies die door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder 
zullen worden geïnd.

32. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
96.899,16 euro.

33. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
417,31 euro, 136.229,34 euro, 2.000,- euro, 1.050,00 euro, 219,98 euro, 3.927,28 euro, 78.267,64 euro, 



10,50 euro, 810,00 euro, 26.342,67 euro, 367.796,90 euro, 34.339,13 euro, 60.037,33 euro en 8.817,74 
euro.

34. Kastoestand d.d. 30/11/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand op datum van 30 november 
2019 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 77.932.614,27 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

35. Aankoop van twee firewalls. Goedkeuren van de raming, de lastvoorwaarden en de wijze van 
gunnen.

Goedkeuren van het aanbestedingsdossier met de lastvoorwaarden en de raming voor de aankoop van 
twee firewalls voor de beveiliging van de informaticasystemen van de stad.

36. Aankoop van 60 pc's en 90 schermen. goedkeuren gunning aan Realdolmen t.b.v. 41414,40 
EUR (excl. btw)

Goedkeuring van de gunning aan de firma Realdolmen van de levering van 60 pc's en 90 
computerschermen ten behoeve van de stadsdiensten. Voor de aankoop van het materiaal wordt een 
beroep gedaan op het raamcontract met de aankoopcentrale van de Stad Brugge.

37. Aankoop van boeken - dienstjaar 2020 - bestek nr L00102019
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier met de lastvoorwaarden, de raming, de wijze van gunnen en 
de uit te nodigen firma's voor de aankoop van boeken ten behoeve van de stedelijke openbare bibliotheek 
in 2020.

38. Aankoop en verdeling benzine en diesel voor stadsvoertuigen - bestek nr. L23432016. 
Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht dienstjaar 2020

In het kader van het dossier aankoop en verdeling benzine en diesel voor de stadsvoertuigen, wordt de 
herhalingsopdracht voor het dienstjaar 2020 gegund aan de firma Deconinck Brandstoffen uit 
Oudenaarde.

BESTUUR PERSONEEL

39. Verlenging aanstelling arbeider groendienst.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een arbeider bij de stedelijke groendienst van 1 
januari 2020 tot en met 17 april 2020 ter vervanging van een personeelslid met ziekteverlof.

40. Verlenging bijkomende uren schoonmaakster sportdienst.

Goedkeuring van de verlenging van de uitbreiding met 12 uur van de arbeidsuren van een 
schoonmaakster bij de stedelijke sportdienst voor de periode 1 januari 2020-31 december2020.

41. Verlenging tijdelijke aanstelling zaalwachter.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een voltijds zaalwachter bij de stedelijke 
sportdienst voor de periode 1 januari 2020-30 juni 2020.

42. Verlenging aanstelling administratief kabinetsmedewerker.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van kabinetsmedewerker in voltijds dienstverband 
voor de periode 1 januari 2020-31 december 2020.

43. Aanstellen vervanger leraar project Beeldbad/Klankstroom.

Goedkeuring van de aanstelling van een tijdelijke leerkracht in het project BeeldBad/Kunststroom in de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten voor de periode 16 december 2019-30 juni 2020 ter 
vervanging van een leerkracht die ontslag nam.

44. Aanstellen monitor kerstvakantie BKO.

Goedkeuring van de aanstelling van een monitor voor de buitenschoolse kinderopvang op 30 december 
2019 en 3 januari 2020.



45. Verlenging tijdelijke aanstelling adm. medewerker financiën.

Goedkeuring van de verlenging van de tijdelijke aanstelling van een halftijds administratief medewerker 
bij de financiële dienst voor de periode 1 januari 2020-31 maart 2020.

46. Aanstellen diensthoofd communicatie na selectieproef.

Aanstelling van een diensthoofd communicatie in contractueel dienstverband na selectieproeven.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

47. Gebruik lokalen KBO Eine.

Akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met KBO Eine voor gebruik van een lokaal door de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten tijdens het schooljaar 2019-2020. Voor het gebruik van 
het lokaal wordt 437,- euro op jaarbasis betaald.

KMO - HANDEL

48. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 55.

Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de renovatie van het 
handelspand Markt 55.

49. Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2020

Goedkeuring van de aangevraagde afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor handelszaken in 2020.

50. Toekennen van subsidie voor het plaatsen van uniforme terrasschermen binnen het 
afgebakend gebied

Akkoord met de toekenning van een subsidie voor het plaatsen van uniforme terrasschermen binnen het 
afgebakend stedelijk kernwinkelgebied aan de handelszaak Markt 7.

51. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 54.

Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van een subsidie voor de renovatie van het 
handelspand Markt 54.

52. Tijdelijke inname openbaar domein. Plaatsen van een tent Markt 30

Het college gaat akkoord met de tijdelijke plaatsing van een tent op de terraszone van het handelspand 
Markt 30 van 13 december 2019 tot en met 3 januari 2020.

53. Vraag voor tijdelijk verbruiksterras Anita's Place, Broodstraat 17

Het dossier werd uitgesteld.

JEUGD

54. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers voor medewerking bij activiteiten, 
georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

55. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang.

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers die instaan voor de voor- en naschoolse opvang 
van kinderen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 16 december 2019.


