
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 16 DECEMBER 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 COMMUNICATIE

1. Principiële goedkeuring aanvulling beeldbank door middel van koppeling Azure AD

Principiële goedkeuring van de aanvulling van de beeldbank door middel van een automatische koppeling 
met Azure AD. Op die manier vormt de beeldbank een ideaal platform om dienstoverschrijdend te 
werken.

TOERISME

2. Lijst van socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristische seizoen en bij evenementen 
- uitbreiding 4

De geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers voor de dienst Toerisme en het MOU tijdens de 
weekends van het toeristisch seizoen 2019 wordt goedgekeurd.

ONTVANGSTEN

3. Infoavond rond "zin voor tumor' (Leander Verdievel).

Akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 12 maart 2020 door Femma Bevere en 
KWB Bevere voor de organisatie van de infoavond "zin voor tumor' door Leander Verdievel.

4. gebruik volkszaal VCLBZOV

Goedkeuring van de aanvraag van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Zuid-Oost-Vlaanderen 
voor het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 9, 13 en 14 januari 2020 voor de organisatie van 
een infoavond voor ouders van leerlingen die de overstap van het 6de leerjaar naar het eerste secundair 
maken.

5. Ontvangst KBO Volkegem Erasmusproct

In het kader van een Erasmusproject voor lagere scholen ontvangt KBO Volkegem in april 2020 een 
delegatie van lagere scholen uit Roemenië, Portugal, Turkije en Spanje. Op de vraag om door het 
stadsbestuur op 21 april 2020 te worden ontvangen in het stadhuis, wordt door het college positief 
geantwoord.

6. jubileums maand januari

Het college neemt kennis van de lijst met huwelijksjubilea die in de loop van de maand januari 2020 
worden gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7. Goedkeuring subsidie voor het plaatsen van een warmtepomp bij een particuliere woning.

Goedkeuring van de toekenning van een subsidie voor het plaatsen van een warmtepomp in de woning 
Warande 6.

8. Omgevingsvergunning IIOA met SH voor het exploiteren van een honden-en kattenhotel, 
gelegen Geraadsbergenstraat 210 te Oudenaarde - deels vergunning, deels weigering

Het college verleent een omgevingsvergunning IIOA met SH voor het exploiteren van een honden-en 
kattenhotel Geraadsbergenstraat 210 (deels vergunning, deels weigering).



9. Geldende regelgeving betreffende het afschieten van vuurwerk - toepassing.

Kennisname van de toelichting van de geldende regelgeving betreffende het afschieten van vuurwerk en 
goedkeuring van het voorstel tot toepassing in Oudenaarde van het geldende algemeen politiereglement 
en het promoten van geluidsarm vuurwerk.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Geen aktename melding.  Edelareberg 50.  Regulariseren aanbouw.

Het college neemt geen akte van de melding van het regulariseren van een aanbouw Edelareberg 50 
omdat voor dit dossier een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.

11. Weigering omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 136.  Plaatsen 10 cm isolatie en 
witte gevelbepleistering.

Het dossier werd uitgesteld.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  M. Van Torhoutstraat 52.  Plaatsen van een aanbouw - 
terrasoverkapping.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor een aanbouw en terrasoverkapping Martijn Van 
Torhoutstraat 52.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 18.  Verbouwen bestaand winkelpand.

Voor de verbouwing van het winkelpand Nederstraat 18 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Boskant 49.  Herbouwen berging en aanleggen terras met 
zwembad. 

Voor het herbouwen van een bergplaats en de aanleg van een terras met zwembad Boskant 49 wordt een 
omgevingsvergunning verleend.

15. Weigeren omgevingsvergunning.  Dijkstraat 21. Bouwen van garageboxen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 21 garageboxen Dijkstraat 21 wordt door 
het college geweigerd.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Deelgemeente Mater.  Uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken 'cluster Broeke'.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in 
diverse straten in de deelgemeente Mater.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Berchemweg 363.  Plaatsen 3 bijgebouwen.

Voor de bouw van drie bijgebouwen Berchemweg 363 levert het college een omgevingsvergunning af.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 13. Bouwen tuinhuis. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis Robert De 
Preesterstraat 13.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Kasteelstraat - M. Van Parmastraat.  Verbouwen en 
uitbreiden bestaande gebouwen en bouwen van een meergezinswoning.

Voor de verbouwing en uitbreiding van bestaande gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning 
Kasteelstraat-Margaretha Van Parmastraat levert het college een omgevingsvergunning af.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Houtstraat 6.  Functiewijziging + aanleg groene parking. 

Voor de functiewijziging van het pand Houtstraat 6 naar B&B met 3 kamers wordt een 
omgevingsvergunning afgeleverd. De aanleg van een groene parking aan de straatzijde wordt uitgesloten 
uit de vergunning.

21. Verlenen omgevingsvergunning.  Vaddenhoek.  Bouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning Vaddenhoek 90.



22. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 121.  Regulariseren van een uitbreiding bij 
een woning. 

Voor de regularisatie van de bouw van aansluitende bijgebouwen achter de woning Kortrijkstraat 121 
wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

23. Weigeren Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat. Rooien van bomen. 

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het rooien van 2 bomen in de Robert De Preesterstraat 
wordt door het college geweigerd omdat in dit geval een kapmachtigingsaanvraag moet ingediend 
worden.

24. Aanvraag afwijking verordening detailhandel.  Nederstraat 18.

Gezien de zeer kleine gevelbreedte en de beperkte oppervlakte van het gebouw Nederstraat 18 gaat het 
college ermee akkoord een afwijking toe te staan op de stedenbouwkundige verordening detailhandel 
zodat op de gelijkvloerse verdieping geen aparte ingang moet voorzien worden.

25. Ontwikkeling woonproject hof van Edelare

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR CULTUUR

26. Gebruik Sint-Jozefskerk door KWIK Eine voor Kerstconcert 21/12/19; voorwaarden. 

Het college gaat akkoord met de voorgestelde voorwaarden voor gebruik van de Sint-Jozefskerk door 
KWIK Eine voor de organisatie van een Kerstconcert op 21/12/19.

27. De Ronde in Oudenaarde 2020; culturele animatie:  tentoonstelling, muziektheater en comedy.

Het college gaat akkoord met het voorgestelde culturele animatieprogramma ter gelegenheid van 'De 
Ronde in Oudenaarde 2020: de tentoonstelling Kunst rond Koers, muziektheater Radio Koers en 
comedytheater Sterren op de Koersvloer.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

28. Stageaanvraag jeugdbibliotheek

Het college gaat akkoord met de onbezoldigde tewerkstelling van een student als stagiair in de 
jeugdbibliotheek voor de periode 12 februari-24 april 2020.

BURGERZAKEN LANDBOUW

29. Betoelaging voor grondontleding: vaststelling toelage 2019

Het college legt de toelage aan landbouwers voor grondontleding in 2019 vast ten bedrage van 1.404,00 
euro.

30. Betoelaging voor groenbemesting: vaststelling toelage 2019

Het college legt de toelage aan landbouwers voor groenbemesting in 2019 vast ten bedrage van 12.803,75 
euro.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

31. Budgetwijziging boekjaar 2019 - budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine

Het college adviseert de budgetwijziging boekjaar 2019 en het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-
Eligius Eine gunstig. Het dossier wordt op 16 december voor goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

EVENEMENTEN

32. Evenement op openbaar domein: nieuwjaarsreceptie Eine

Akkoord met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie door de Confrerie Sint-Arnoldus Eine op 5 
januari 2020 op het Brouwerijplein.



33. Evenement op openbaar domein: rugbyfuif

Akkoord met de organisatie van een rugbyfuif door Rugby Vlaamse Ardennen op 28 maart 2020 in de 
loods van het bedrijf OBC, Meersbloem Melden op voorwaarde dat aan alle veiligheidsvoorschriften 
wordt voldaan.

34. Gebruik evenementenweide(s) en terreinen omgeving Donk

Het college gaat ermee akkoord dat er geen grootschalige evenementen georganiseerd mogen worden op 
de nieuw aangelegde terreinen naast het pad naar The Outsider gezien die er te drassig bij liggen. Grote 
evenementen worden verwezen naar de evenementenweide die gedeeltelijk door de stad en gedeeltelijk 
door De Vlaamse Waterweg wordt beheerd.

35. Evenement op openbaar domein: auto-moto-wijding Kerselare

Akkoord met de organisatie van de jaarlijkse auto- en motorenwijding aan het bedevaartsoord Kerselare 
op 21 mei 2020 en de daarmee gepaard gaande tijdelijke verkeersmaatregelen.

36. Evenement op openbaar domein: project slechtvalken

In 2020 wordt met goedkeuring van het college opnieuw een slechtvalkenproject georganiseerd met de 
inrichting van een tijdelijk observatiepunt met educatieve panelen van midden april tot midden juni op de 
Mark.t Daarnaast worden de camera's op de nestbakken opnieuw geactiveerd en vindt een 
slechtvalkentrefdag plaats op 21 mei 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

37. Proeven voor uitvoering - ontwerpfase - bestek nr. D60212019. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van de opdracht "proeven voor uitvoering-ontwerpfase" aan het bedrijf 
ABO nv uit Gent.

38. Burgemeester Thienpontstadion: vervangen cv-ketel - bestek nr W01332018. Goedkeuring 
definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de werken voor het vervangen van de ketel van de 
centrale verwarming in het Burgemeester Thienpontstadion.

39. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning - bestek nr 
W01292018 - goedkeuring verrekening 2 en 3.

Goedkeuring van de verrekeningen 2 en 3 voor de verbouwing van de aanpalende woning van het 
ontmoetingscentrum aan de Heurnestraat in Heurne ( vzw Amigo).

40. Aanstellen van een energiecoachingbedrijf voor het coachen van ondernemingen (2) - bestek 
nr. D00012017 - goedkeuring vrijgave waarborg.

Goedkeuring van de vrijgave van de waarborg met betrekking tot het dossier "aanstellen van een 
energiecoachingbedrijf voor het coachen van ondernemingen" nadat het bedrijf E20 Energieadviseurs aan 
alle verplichtingen heeft voldaan.

41. Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2020.  Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van de verschillende percelen met betrekking tot het plaatsen en ledigen van 
afvalcontainers voor diverse stads- en OCMW-diensten tijdens het dienstjaar 2020.

42. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Goedkeuring van de 4e verrekening - 
werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 4de verrekening met betrekking tot de werken voor de aanleg van de rugbyvelden.

43. Rio-totaal- dienstverleningsovereenkomst met Aquafin NV inzake uitbouw en beheer van 
gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Goedkeuren verlengen 
dienstverleningsovereenkomst tot 29/02/2020.

Goedkeuring van de verlenging tot 29 februari 2020 van de dienstverleningsovereenkomst met Aquafin 
NV inzake de uitbouw en het beheer van gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur.



44. Verzekeringen en aanverwante diensten Stad en OCMW Oudenaarde - bestek nr D59482019. 
Goedkeuring gunning. 

Goedkeuring van de gunning van de opdracht "verzekeringen en aanverwante diensten voor de stad en het 
OCMW Oudenaarde" aan verzekeraar Ethias.

45. Onderhandse verkoop perceel gelegen hoek Galgestraat. Princiepsbeslissing.

Het dossier werd uitgesteld.

46. SHM - Uitbreiding inkom gebouw Wostine - gebruik openbaar domein

Akkoord met de gevraagde uitbreiding van de toegang tot het gebouw van de Sociaal 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen aan het Sint-Jozefsplein. Voor het gebruik van het 
openbaar domein van de stad wordt een termijn voor recht van opstal bepaald.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

47. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Uitbetaling saldo investeringstoelage 2017 en 2018.

Goedkeuring van de uitbetaling van het saldo 2017 en 2018 van de investeringstoelage aan de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen ten bedrage van respectievelijk 198.524,65 euro en 241.894,80 
euro.

48. BBC onverhaalbare posten - parkeerretributies

Het college gaat akkoord met de voorgelegde lijst van onverhaalbare facturen van parkeerretributies voor 
voertuigen met buitenlandse nummerplaten.

49. Kohier betreffende de belasting op nachtwinkels, aanslagjaar 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op nachtwinkels 
aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 9.073,33 euro en verklaart het uitvoerbaar.

50. Kohier betreffende de belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het 
verhuur van voertuigen met bestuurder, aanslagjaar 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende belasting op taxidiensten en op 
de exploitatie van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2019 vast ten bedrage 
van 9.583,65 euro en verklaart het uitvoerbaar.

51. Politiezone Vlaamse Ardennen. Uitbetaling saldo investeringstoelage 2017 en 2018. 

Goedkeuring van de uitbetaling van de saldo's voor 2017 en 2018 van de investeringstoelagen aan 
politiezone Vlaamse Ardennen ten bedrage van respectievelijk 99.600,00 euro en 106.269,00 euro.

52. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
214.826,03 euro.

53. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
1.561,05 euro, -68.989,24 euro, 12.803,57 euro, 1.747,01 euro, 1.404,00 euro, 9.475,00 euro, -11.500,00 
euro, 13,43 euro, -173,55 euro, 0,00 euro, 379,19 euro, 22.643,33 euro, 459.000,33 euro, 0,02 euro, 
2.000,00 euro, 11.480,20 euro, 22.643,33 euro en 147,16 euro.

54. Interne controle van de centrale kas d.d. 10/12/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 10 december 2019.

55. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 10/12/19

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 10 december 2019 met een saldo van 3.914,90 euro. Het te verantwoorden 
verschil bedraagt 0,00 euro.



56. Goedkeuren lijst vorderingen

Het college neemt kennis van de verzamellijst van vorderingen en keurt ze goed.

BESTUUR PERSONEEL

57. Administratief medewerker jeugddienst, bepaalde duur.

Goedkeuring van de aanstelling van een administratief medewerker in de jeugddienst in contractueel 
dienstverband met een overeenkomst voor bepaalde duur.

58. Verlenging aanstelling project De Spiegel.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een halftijds klinisch psycholoog in het project De 
Spiegel van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

59. Verlenging aanstelling project De Spiegel.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een halftijds klinisch psycholoog in het project De 
Spiegel van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

60. Verlenging aanstelling project De Spiegel.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een halftijds klinisch psycholoog in het project De 
Spiegel van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

61. Verlenging tijdelijke aanstelling telefoniste, opname overuren.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een telefonist-onthaalmedewerker in halftijds en 
contractueel dienstverband van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

62. Herziening urenpakket.

Akkoord met het organiseren van leeractiviteiten op maat van huidige of afgestudeerde leerlingen aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

KMO - HANDEL

63. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Brasserie De 
Cridts, Markt 58.

Uitreiking van een vergunning voor de uitbating van een verbruiksterras door Brasserie De Cridts, Markt 
58 voor zover een obstakelvrije doorgang op het voetpad van 1,5 meter voor voetgangers gerespecteerd 
wordt.

64. Aanvraag tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een tent Markt 8.

Akkoord met de tijdelijke plaatsing van een tent op het voetpad voor het handelspand Markt 8 van 2 tot 
en met 6 januari 2020.

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

Het dossier werd uitgesteld.

JEUGD

66. Toelage kadervorming december

Goedkeuring van de tweejaarlijkse terugbetaling van toelagen voor kadervorming in het kader van de 
ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid.

67. Infrastructuurtoelage Chiro Melden

Goedkeuring van de aanvraag tot uitbetaling van het saldo van de infrastructuurtoelage aan Chiro Melden 
ten bedrage van 3.205,65 euro voor de aanleg van een platform.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 20 december 2019.


