
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 13 JANUARI 2020 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

Verontschuldigd: Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 27 januari 2020.

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 27 januari 2020.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 13 december 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 13 december 2019.

3. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 3 december 2019.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de 
intercommunale SOLVA op 3 december 2019.

4. Besluit van de burgemeester met ingebrekestelling landbouwer voor tientallen vaststellingen 
van loslopend vee.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met ingebrekestelling van een landbouwer 
na diverse vaststellingen van loslopend vee op openbaar domein.

TOERISME

5. Nieuwjaarsreceptie Orde van Advocaten Balie Oudenaarde.

Het college gaat akkoord met de organisatie van de nieuwjaarsreceptie van de Orde van Advocaten Balie 
Oudenaarde op 24 januari 2020 in de volkszaal van het stadhuis.

ONTVANGSTEN

6. Regionaal Bestuurscomité Oost

Het college gaat akkoord met de organisatie van de vergadering van het Regionaal Bestuurscomité Oost 
van energie-intercommunale Fluvius p 28 januari 2020 in het Bisschopskwartier en het aanbieden van een 
drankje en een gratis rondleiding in het stadhuis o.l.v. een gids.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de tijdelijke bronbemaling voor oprichten kelder nieuwbouw gelegen Hoge Weg znr te 
Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met  aktename van de melding voor de 
ingebruikname van een tijdelijke bronbemaling voor het oprichten van een kelder in de nieuwbouw Hoge 
Weg z.nr.

8. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor een tijdelijke bemaling voor oprichten kelder nieuwbouw gelegen Vogelkersstraat 26 te 
Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding voor de ingebruikname van een tijdelijke bemaling 
voor het oprichten van een kelder in de nieuwbouw Vogelgelkersstraat 26.



9. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende omgevingsvergunning voor 
het hernieuwen van een IIOA van klasse 2 - servicestation en carwash gelegen Deinzestraat 61 
te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aflevering van een omgevingsvergunning 
voor het hernieuwen van een IIOA van klasse 2: servicestation en carwash, Deinzestraat 61.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. Weigeren omgevingsvergunning. Heistraat.  Verkavelen in 2 loten.

Het dossier werd door de aanvrager ingetrokken.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Broekstraat 191.  Bouwen woning.

Voor het bouwen van een woning Broekstraat 191 levert het college een omgevingsvergunning af.

12. Weigeren omgevingsvergunning. Deinzestraat 48.  Verbouwen en uitbreiden woning.

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning 
Deinzestraat 48.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Broekstraat 171.  Wijzigen functie wonen naar opslagplaats.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de woonfunctie van het pand 
Broekstraat 171 naar een opslagplaats.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hevelweg 32.  Verbouwen van een woning. 

Voor het verbouwen van de woning Hevelweg 32 verleent het college een omgevingsvergunning.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Tivolistraat 97.  Vellen van een boom. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het vellen van een ziek instabiele boom, Tivolistraat 
97.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Mansborre.  Uitbreiden eengezinswoning.

Voor het uitbreiden van de eengezinswoning Mansborre 10 levert het college een omgevingsvergunning 
af.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Broekstraat 338.  Plaatsen tuinhuis voor hondenkapsalon. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een tuinhuis Broekstraat 338 voor 
het inrichten van een hondenkapsalon.

18. Advies Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 431.  Slopen en herbouwen woning, rooien van 
bomen. 

Het college brengt gunstig advies met voorwaarden uit over de aanvraag voor het slopen en herbouwen 
van de woning Kortrijkstraat 431 en het rooien van 8 bomen op hetzelfde adres.

19. Recht van voorkoop - Jacob Lacopsstraat 51

Het college wenst haar voorkooprecht op de woning Jacob Lacopsstraat 51 niet uit te oefenen.

20. Proces-verbaal van vrijwillig herstel Hevelweg.

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van het vrijwillig herstel van een bouwovertreding in de 
Hevelweg, opgemaakt door het Departement Omgeving. Het proces-verbaal wordt in het 
vergunningenregister opgenomen.

21. Vaststelling uitvoering vonnis.  Nederenamestraat 242.

Het college neemt kennis van de vaststelling door het Departement Omgeving van het door een 
rechtbankvonnis bevolen herstel van een bouwovertreding in de Nederenamestraat 242. De vaststelling 
wordt in het vergunningenregister opgenomen.



22. Machtiging Onroerend Erfgoed.  Burg 2.  Vervangen voordeur.

Het college neemt kennis van de machtiging voor het vervangen van de voordeur in het beschermd pand 
Burg 2, afgeleverd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

23. Meubelweelde 2000

Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier hoger beroep van Meubelweelde 2000 
tegen de beslissing van het college met weigering van een omgevingsvergunning voor 

24. Brief De Vlaamse Waterweg GRUP Oudenaarde Linkeroever

Het college neemt kennis van de brief van De Vlaamse Waterweg met advies over de ontwerpstartnota 
Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever.

BESTUUR CULTUUR

25. Aanvraag feestcheque Albeirkies.

Akkoord met de toekenning van een feestcheque aan de vereniging Albeirkies voor de organisatie van een 
nieuwjaarsreceptie met literaire wandeling op 11 januari 2020.

26. Muziekcheque gepensioneerden openbare diensten - Gewest Oudenaarde.

Akkoord met de toekenning van een muziekcheque aan de Gepensioneerden van de Openbare Diensten 
Gewest Oudenaarde ter gelegenheid van de organisatie van een dansnamiddag met optreden op 10 januari 
2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

27. Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden 
Bevere, Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele, Sint-Eligius Eine, Sint-Hilarius Mullem en Sint-Amandus 
Heurne.

EVENEMENTEN

28. Politiereglement op het verkeer nav Wiener circus

Goedkeuring van het tijdelijk aanvulend politiereglement op het verkeer n.a.v. de circusvoorstellingen 
van het Wiener Circus van 13 tot 20 februari 2020 op parking De Ham.

29. Evenement op openbaar domein: nieuwjaarsreceptie Kanunnikenstraat.

Akkoord met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor de buurtbewoners van de Kanunnikenstraat 
en de Akkerstraat in Eine op 26 januari 2020 en het plaatsen van een tent.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

30. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2018 - bestek nr. W57782017. Goedkeuring 
definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de overheidsopdracht voor het aanbrengen van 
wegmarkeringen op het grondgebied van de stad.

31. Inname openbaar domein in de Gentstraat nr. 29 - dossier IOD1115987.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Gentstraat 29 voor het uitvoeren van 
herstellingwerken aan de dakgoot van 18 tot en met 21/02/2020.

32. Aanleg bufferbekken Zwadderkotmolen (Oossebeek) - Project O215276B. Goedkeuren 
gunning.

Goedkeuring van de gunning van de opdracht voor de aanleg van een bufferbekken t.h.v. de 
Zwadderkotmolen (Oossebeek). De kostprijs van de werken wordt op 113.105,23 euro geraamd, BTW 
niet inbegrepen.



33. Inname openbaar domein op het Stationsplein nr. 87 - dossier IOD1114883.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een werfkraan Stationsplein 87 voor het uitvoeren van 
dakwerken in de periode van 17 tot en met 31/01/2020.

34. Stedelijke sporthal Rodelos : onderhoudscontract lift. Goedkeuring onderhoudscontract 
OFF00087589/O10326.

Goedkeuring van het onderhoudscontract voor de lift in de gerenoveerde stedelijke sporthal aan de 
Rodelos.

35. Sint-Hilariuskerk te Mullem. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 
27/12/2019 houdende mechanische beveiliging van de zilverkast.

Het college brengt gunstig advies uit over de beslissing van de kerkfabriek Sint-Hilarius Mullem van 
27/12/2019 voor de mechanische beveiliging van de zilverkast in de Sint-Hilariuskerk.

36. OC Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning - bestek nr. W01292018. 
Goedkeuring van de 1e schorsing der werken

Goedkeuring van de schorsing van de werken aan het de aanpalende woning van het ontmoetingscentrum 
vzw Amigo Heurnestraat 235 n.a.v. nog niet afgewerkte opdrachten door nevenaannemers.

37. Leveren en plaatsen grafzerken urnenveld. Dienstjaar 2020-2021-2022. goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier 'leveren en 
plaatsen van grafzerken op het urnenveld van de stedelijke begraafplaats Meulewal'.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

38. Bruikleen van materialen, werkgereedschap, rollend materiaal en machines technische dienst 
voor eigen gebruik.

Het college beslist geen materiaal van de technische diensten meer uit te lenen aan eigen personeel voor 
persoonlijk gebruik.

39. Tarief standpijpen Farys

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR SPORT

40. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie Chasing Cancellara 
Flanders dd.22.03.2020

Goedkeuring van het tijdelijk aanvullend politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de 
Chasing Cancellara Flanders op en rond de Koppenberg op 22 maart 2020.

41. Vraag bekers en medailles voor clubkampioenschap Ozeka

Het college gaat akkoord met het schenken van 130 medailles en 40 bekers t.g.v. de organisatie van de 
jaarlijkse clubkampioenschappen door zwemclub Ozeka.

42. Organisatie Bikerun dd.29.03.2020

Het college geeft toestemming voor de organisatie door het Ratrace Triatlon Team Oudenaarde van de 
Bikerun op en rond de Donkvijver en de Scheldemeersen op 29 maart 2020. De voorgestelde tijdelijke 
verkeersmaatregelen worden goedgekeurd.

43. Organisatie manche wereldbeker City Mountainbike 2021.

Het college gaat niet in op het aanbod om in 2021 een wereldbekermanche City Mountainbike te 
organiseren in Oudenaarde gezien de (te) korte periode om het dossier te beoordelen.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

44. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
158.345,51 euro.

45. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
207.572,82 euro, 133.074,45 euro, 63,74 euro, 1.737,39 euro en 460.228,87 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

46. Levering van dranken 2020 - Stad en OCMW Oudenaarde - bestek nr 841/09/2019
Goedkeuring gunning.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

47. Toelage bij oppensioenstelling.

Het college keurt de uitbetaling van een toelage bij de oppensioenstelling van drie administratieve 
medewerkers van de stad in de loop van 2020 goed.

48. Vaststellen KM contingent personeelsleden 2020.

Het college gaat akkoord met het voorgestelde kilometercontingent voor dienstverplaatsingen met het 
eigen motorvoertuig door stadsmedewerkers.

49. Vaststellen KM contingent burgemeester en schepenen 2020.

Het college gaat akkoord met het voorgestelde kilometercontingent voor verplaatsingen in het belang van 
de stad met het eigen motorvoertuig door leden van het schepencollege.

50. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.

Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

51. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 2.

Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

52. Tijdelijke aanstelling leerkracht dans.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht dans voor het schooljaar 2019-2020.

53. Tijdelijke aanstelling leerkracht dans.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht dans voor het schooljaar 2019-2020.

54. Tijdelijke aanstelling leerkracht dans (TAO).

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht dans voor het schooljaar 2019-2020.

55. Tijdelijke aanstelling leerkracht dans.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht dans voor het schooljaar 2019-2020.

56. Tijdelijke aanstelling begeleider.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een begeleider voor het schooljaar 2019-2020.

57. Tijdelijke aanstelling leerkracht klavecimbel.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht klavecimbel voor het schooljaar 2019-2020.



58. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Goedkeuring van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht muzikale en culturele 
vorming wegens het niet-voorhanden zijn van de betrekking. 

59. Tijdelijke aanstelling leerkracht leeractiviteit op maat.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht leeractiviteit op maat voor de periode 16 
januari 2020 tot het einde van het schooljaar 2019-2020.

60. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een vervangende leerkracht voor de periode 24 november 
2019- 24 januari 2020.

61. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Goedkeuring van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht trompet wegens het niet-
voorhanden zijn van de betrekking.

62. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en 
wedertewerkstelling.

Goedkeuring van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht groepsmusiceren wegens het 
niet-voorhanden zijn van de betrekking en de wedertewerkstelling als vervangende leerkracht.

63. Verzoek om VVP.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor verminderde prestaties met 2 uur per week van een 
leerkracht.

64. Verzoek om VTAO.

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor 3 uur per week door een leerkracht voor de uitoefening van 
een tijdelijke andere opdracht.

65. Tijdelijke aanstelling leerkracht trombone.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht trombone voor het schooljaar 2019-2020.

66. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van 18 november 2019 tot en met 21 december 2019 van een 
leerkracht in diverse vakken.

67. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht in diverse vakken voor het schooljaar 2019-
2020.

68. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht in diverse vakken voor het schooljaar 2019-
2020.

69. Tijdelijke aanstelling leerkracht improvisatie (TAO).

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht improvisatie voor het schooljaar 2019-2020.

70. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en 
wedertewerkstelling.

Goedkeuring van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht dwarsfluit wegens het niet-
voorhanden zijn van de betrekking en wedertewerkstelling als leerkracht groepsmusiceren.

71. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en 
wedertewerkstelling.

Goedkeuring van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht dwarsfluit wegens het niet-
voorhanden zijn van de betrekking en wedertewerkstelling als leerkracht muziekinitiatie.



72. Tijdelijke aanstelling leerkracht traverso en DO initiatie.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht traverso en DO-initiatie voor het schooljaar 
2019-2020.

73. Tijdelijke aanstelling leerkracht gitaar.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar voor het schooljaar 2019-2020.

74. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar voor het schooljaar 2019-2020.

75. Tijdelijke aanstelling administratief medewerkster TADD vacant.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker voor het schooljaar 2019-
2020.

76. Tijdelijke aanstelling administratief medewerkster TADD niet vacant.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker voor het schooljaar 2019-
2020.

77. Vaste benoeming administratief medewerkster.

Vaste benoeming van een administratief medewerker met ingang van 1 januari 2020.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

78. Verlof tijdelijk andere opdracht vast benoemd leraar Beeldatelier

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor een tijdelijk andere opdracht van een vast benoemd leraar 
Beeldatelier.

79. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar Keramiek

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar 
Keramiek.

80. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar Beeldatelier

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar 
Beeldatelier.

81. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking vast benoemd leraar Beeldatelier

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een vast benoemd leraar 
Beeldatelier.

82. Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in het ambt van leraar pedagogische 
coördinatie

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking van een leerkracht pedagogische 
coördinatie.

83. Tijdelijke aanstelling vast benoemd leraar in een vacante betrekking van leraar pedagogische 
coördinatie

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een vast benoemd leraar in een vacante betrekking van 
leraar pedagogische coördinatie.

84. Tijdelijke aanstelling vast benoemd leraar in een vacante betrekking in het ambt van leraar 
pedagogische coördinatie

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een vast benoemd leraar in de vacante betrekking van leraar 
pedagogische coördinatie.

KMO - HANDEL

85. Vergunning Horeca Inrichting. El Gusto, Prins Leopoldstraat 87 te Oudenaarde

Het college levert een vergunning af voor de horecazaak El Gusto, Prins Leopoldstraat 87.



86. Stopzetten van een standplaats met abonnement op de wekelijkse markt.

Goedkeuring van de stopzetting met ingang van 6 februari 2020 van het abonnement van een 
marktkramer op de wekelijkse donderdagmarkt.

87. Opschorten van een marktabonnement wegens ziekte

Goedkeuring van de tijdelijke opschorting van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020 van het 
abonnement van een marktkramer op de wekelijkse donderdagmarkt wegens ziekte.

88. Reglement voor subsidies aan startende ondernemers.

Goedkeuring van het subsidiereglement voor startende ondernemers. Het dossier zal nog voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

89. Vraag voor eenmalige standplaats op de wekelijkse markt voor Scouts Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het toestaan aan VVKSM Oudenaarde van een éénmalige standplaats op de 
donderdagmarkt van 13 februari 2020 voor de verkoop van wafels.

90. Vraag tijdelijke inname openbaar domein Lappersfort 6 te Oudenaarde.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein in Lappersfort voor het 
plaatsen van een tent t.h.v. het schoonheidssalon op 2 februari 2020.

JEUGD

91. Advies jeugdraad: AV Soirée

Het college neemt kennis van het advies van de stedeliijke jeugdraad betreffende AV Soirée (AV rond 
doel- en kansengroepwerking)

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

92. Nieuwjaarsreceptie opvangkrachten buitenschoolse opvang

Het college gaat akkoord met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2020 in de 
volkszaal van het stadhuis voor de opvangkrachten van de buitenschoolse kinderopvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 27 januari 2020.


