
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 3 FEBRUARI 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;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Informatieveiligheid.

Het college beslist om een overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen af te sluiten in het kader van 
de wettelijke verplichtingen inzake informatieveiligheid.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 17 januari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 17 januari 2020.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Vraag projectbegeleiding studenten hogeschool VIVES.

Het college gaat in op de vraag van VIVES Hogeschool om mee te werken aan de projectbegeleiding van 
eerstejaarsstudenten Sociaal Agogisch Werk. Het is de bedoeling 4 groepjes van 15 studenten toelichting 
te geven bij het stedelijk beleid inzake duurzaamheid, gezondheid, armoede en interculturaliteit.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van overdracht van een IIOA van klasse 3 - landbouwbedrijf gelegen Zoetebeekweg 3 te 
Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van overdracht van een IIOA van klasse 3 
(landbouwbedrijf Zoetebeekweg 3).

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende deels vergunning/deels 
weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een IIOA - 
handcarwash gelegen Gelukstede 31 te Oudenaarde

Besluit van het college met gedeeltelijke vergunning/gedeeltelijke weigering van de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een IIOA (handcarwash Gelukstede 31).

6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende vergunning voor de tijdelijke 
IIOA van klasse 2 - bemaling herontwikkelingsproject gelegen Dijkstraat 47 te Oudenaarde

Besluit van het college met aflevering van een vergunning voor de tijdelijke IIOA van klasse 2 (bemaling 
herontwikkelingsproject Dijkstraat 47).

7. Advies van het college van burgemeester en schepenen over een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 1 - veranderen rundveehouderij 
gelegen Duisbeke 19 te Oudenaarde - gunstig

Het college verleent gunstig advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 1 
(veranderen rundveehouderij Duisbeke 19).

8. Handcarwashes - overeenstemming met de milieuwetgeving;

Het college neemt nota van het plan van aanpak van toezicht door de lokale toezichthouders op de 
handcarwashes op het grondgebied van de stad om na te gaan of die werken in  overeenstemming met de 
milieuwetgeving.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 64.  Slopen van veranda en volière en 
bouwen van een keuken en badkamer.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van een veranda en vogelverblijfplaats 
Wortegemstraat 64 en het bouwen van een keuken en een badkamer.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Heurnestraat 430.  Bouwen woning.

Voor het bouwen van een woning Heurnestraat 430 wordt door het college een omgevingsvergunning 
verleend.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Kerkgate.  Verkavelen van 1 lot.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een lot grond in Kerkgate.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Markt 11 - 12.  Uitbreiden terras.

Voor het uitbreiden van het dakterras van het pand Markt 11-12 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Industriepark De Bruwaan 43.  Bouwen van een showroom, 
stapel- en productiemagazijn en overdekte stapelplaats.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een showroom, een stapel- en 
productiemagazijn en een overdekte stapelplaats Industrieterrein De Bruwaan 43.

14. Verlenen gunstig advies.  Renoveren collector Bruwaan - Serpentstraat.

Het college verleent gunstig advies voor de renovatie van een Aquafin-collector Industrieterrein De 
Bruwaan-Serpentstraat.

BESTUUR CULTUUR

15. Aanvraag muziekcheque voor optredens Radio Barba en Tien Ton Vuist KSA Mater.

Het college gaat akkoord met de toekenning van twee muziekcheques aan KSA Mater voor de organisatie 
van optredens van de Oudenaardse muzikanten Radio Barba en Tien Ton Vuist.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

16. Kennisname verslag centraal kerkbestuur van 03.12.2019

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Oudenaarde 
op 3 december 2019.

EVENEMENTEN

17. Weekend Ronde van Vlaanderen

Het college gaat akkoord met de voorgestelde activiteiten die georganiseerd worden op vrijdag 3, 
zaterdag 4 en zondag 5 april 2020 ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen en de daarmee gepaard 
gaande tijdelijke verkeersmaatregelen.

18. Evenement op openbaar domein: 60 jaar KSA Mater

Akkoord met de activiteiten op de site van de Brouwerij Roman ter gelegenheid van de viering van 60 
jaar KSA Mater van 28 februari tot en met 1 maart 2020.

19. Evenement op openbaar domein: overgang scouts St Walburga

Het dossier werd uitgesteld.

20. Evenement op openbaar domein: vague

Het dossier werd uitgesteld.

21. Adriaen Brouwer Bierfeesten - Concept 2020

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten 2020 van 26 t.e.m. 28 
juni en met de voorgestelde invulling en programmatie op de diverse feestpleinen.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

22. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht - bestek nr. W23512016. 
Goedkeuren van de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuren van de 1ste verrekening aan overeengekomen prijzen voor de herhalingsopdracht van het 
groot onderhoud van buurtwegen.

23. Fiets- en wandelpad langsheen de vroegere spoorlijn 85 Oudenaarde - Moeskroen. Goedkeuren 
van het 1e aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst tussen de NMBS en de stad Oudenaarde.

Goedkeuren van het 1e bijvoegsel aan de bezettingsovereenkomst tussen de NMBS en de stad van het 
fiets- en wandelpad op de voormalige spoorlijn nr. 85 Oudenaarde-Moeskroen.

24. ICT: onderhoud software t.b.v. administratieve diensten. Goedkeuren raming en 
gunningswijze.

Goedkeuren raming en gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het onderhoud van de software 
ten behoeve van de administratieve diensten van de stad en het OCMW.

25. Inname openbaar domein in de Bulkendreef nr. 8. Dossier IOD1120752.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Bulkendreef 8 voor het uitvoeren 
van gevelwerken tijens de periode van 2 tot en met 13/03/2020.

26. Inname openbaar domein in de Doornikstraat nr. 9. Dossier IOD1119968.

Afleveren van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Doornikstraat 9 voor de uitvoering 
van dakwerken in de periode van 21/1 tot en met 22/02/2020.

27. Inname openbaar domein in Tussenbruggen nr. 6. Dossier IOD1121118.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Tussenbruggen 6 voor het uitvoeren 
van gevelwerken in de periode van 3 tot en met 28/02/2020.

28. Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019. 
Goedkeuring gunning aan Aelectrics bvba t.b.v. 33.478,62 EUR incl. 21% btw.

Goedkeuring van de gunning aan Aelectrics bvba voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de 
branddetectie en de noodverlichting in de Sint-Jozefskerk. 

29. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning - bestek nr 
W01292018. Goedkeuring verrekening 4

Goedkeuring van de 4de verrekening van de verbouwingswerken aan de aanpalende woning aan het 
ontmoetingscentrum Amigo in de Heurnestraat in Heurne.

30. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht. Deelopdracht herstel 
Papelosstraat.

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van het dossier groot onderhoud van buurtwegen met de 
deelopdracht herstellen van de Papelosstraat in Edelare.

31. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Deelopdracht Nestor De 
Tierestraat.

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van het dossier buitengewoon onderhoud aan 
asfaltverhardingen met de deelopdracht Nestor De Tierestraat. Bedoeling is de (verkeers)leefbaarheid in 
de straat te verhogen, onder meer door het verlengen dan de voorsorteerstrook op het kruispunt met de 
Ohiostraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

32. Efficiënt waterbeheer in publieke en private groenzones.

Het college gaat akkoord met de ondertekening van de intentieverklaring 'Naar een efficiënt waterbeheer 
in publieke en private groenzones' voor samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt in het kader 
van de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland.



33. Bomencharter voor Vlaanderen.

Het college beslist het 'Bomencharter Vlaanderen 2019-2024' te onertekenen en engageert zich daarmee 
tijdens de lopende zoveel mogelijk bomen en/of bosgoed aan te planten.

BESTUUR SPORT

34. Betaling deel Vlaamse subsidies rugbycomplex aan Rhinos

Goedkeuring van de uitbetaling van een deel van de subsidies van de Vlaamse Regering voor de aanleg 
van bovenlokale rugbyinfrastructuur Vlaamse Ardennen aan rugbyclub Rhinos Oudenaarde.

35. Organisatie Triatlon van Vlaanderen 2020 dd.04.07.2020 - 05.07.2020

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen op 4 en 5 juli 2020 door 
WeRSports vzw en de daarmee gepaard gaande verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

36. Organisatie 2e minivoetbaltornooi MVC Focus Optiek Eine op 20 juni 2020 van 8u tot 19 u op 
het terrein C (kunstgrasveld)

Akkoord met de organisatie door MVC Focus Optiek Eine van een minivoetbaltornooi voor jeugdploegen 
en senioren op het kunstgrasveld van het stedelijk sportcentrum op 20 juni 2020 en het schenken van 
trofeeën aan de winnende ploegen.

37. Minivoetbaltornooi Domino Trappen Oudenaarde - organisatie 25e editie Memorial Gino Van 
Der Poorten op 12 juni en 13 juni 2020

Akkoord met de organisatie door MVC Domino Trappen van de 25ste editie van het minivoetbaltornooi 
Memorial Gino Van Der Poorten op het kunstgrasveld van het stedelijk sportcentrum op 12 en 13 juni 
2020.

38. Vraag toelating tot inrichten provinciaal kampioenschap rope-skipping in de sporthal Rode 
Los van 7 maart 2020 om 9 u tot 8 maart 2020 om 22 u

Akkoord met de organisatie door de Recrean Skippers van het provinciaal kampioenschap ropeskipping 
op 7 en 8 maart 2020 in de stedelijke sporthal.

39. Vraag logistieke en financiële participatie in BK 2020 Halle-Anzegem Heren Elite op de weg op 
21 juni 2020

Akkoord met het verlenen van logistieke steun aan de organisatoren van het Belgisch Kampioenschap 
wielrennen voor heren elite tussen Halle en Anzegem op 21 juni 2020

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

40. Zichtbare, uniforme schoolomgevingen: proefinrichting KBO Eine

Akkoord met de realisatie van een proefopstelling van verkeersborden en het aanbrengen van 
wegmarkeringen 'schoolzone' ter hoogte van de KBO-school in de Nestor De Tièrestraat in Eine tussen 
het kruispunt met de Akkerstraat tot de wegversmalling.

41. Ontwerpverslag Bestuurlijke Vervoerregioraad 10/01/20

Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de Bestuurlijke 
Vervoerregioraad op 10 januari 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
170.295,13 euro.

43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
264,80 euro, 65.895,97 euro, 16.291,22 euro, 21.019,65 euro, 116.578,31 euro, 4,73 euro, 5.103,41 euro, 
400,00 euro, 166.373,79 euro, 1.189.435,15 euro, 11,97 euro, 7,94 euro, 19,55 euro, 3.276,00 euro en 
4.959,44 euro.



44. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen.

BESTUUR PERSONEEL

45. Arbeidsongeval. Bepalen rente.

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

46. Tijdelijke uitbreiding uren schoonmaakster.

Goedkeuring van de tijdelijke uitbreiding met 8 uren van de tewerkstelling van een schoonmaakster bij 
het stadsbestuur van 1 januari tot 30 juni 2020.

47. Dagelijks personeelsbeheer 2019 - overzicht.

Het college neemt kennis van het overzicht 2019 van het dagelijks personeelsbeheer van der stad.

48. Verslag interne audit arbeidsongevallen.

Het college neemt kennis van de interne audit in het kader van arbeidsongevallen bij het OCMW.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

49. Vaste benoeming leraar woord.

Vaste benoeming in deeltijds dienstverband met ingang van 1 januari 2020 van een leerkracht woord.

50. Uitbreiding vaste benoeming.

Goedkeuring van de uitbreiding van de vaste benoeming in deeltijds dienstverband met ingang van 1 
januari 2020 van een leerkracht klassieke gitaar.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

51. Verlof tijdelijk andere opdracht en verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar 
beeldatelier vanaf 01.01.2020

Goedkeuring van het verlof voor een tijdelijk andere opdracht en verlof voor verminderde prestaties van 
een vast benoemd leraar beeldatelier vanaf 01.01.2020.

52. Verlof verminderde prestaties vast benoemd leraar voor 4/20 vanaf 01.01.2020

Goedkeuring van het verlof voor verminderde prestaties van een vast benoemd leraar voor 4/20 vanaf 
01.01.2020.

53. Tijdelijke aanstelling in niet-vacante betrekking leraar beeldatelier voor 4/22 vanaf 01.01.2020

Tijdelijke aanstelling in niet-vacante betrekking van een leraar beeldatelier voor 4/22 vanaf 01.01.2020.

54. Tijdelijke aanstelling voor 4/20 specifiek artistiek atelier : beeldende en audiovisuele kunsten 
vanaf 01.01.2020

Tijdelijke aanstelling voor 4/20 van een leerkracht in het specifiek artistiek atelier  beeldende en 
audiovisuele kunsten vanaf 01.01.2020.

KMO - HANDEL

55. Wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Goedkeuring van de aangevraagde tariefwijziging van een exploitant van een taxidienst.

56. Inkrimpen van een standplaats per abonnement op de wekelijkse markt.

Goedkeuring van de door een marktkramer aangevraagde inkrimping met twee meter van een standplaats 
op de wekelijkse donderdagmarkt met ingang van 3 februari 2020.

57. Tijdelijke inname openbaar domein Broodstraat 14

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein op het voetpad in de 
Broodstraat 14 voor het opstellen van een promotiestandje op 28 maart 2020.



JEUGD

58. Organisatie 100 dagen

Het college gaat akkoord met de organisatie van het ochtendmoment op de 100 dagen voor leerlingen van 
het secundair onderwijs in de stad op 21 februari 2020 op het Tacambaroplein en na schooltijd ter hoogte 
van Jeugdhuis Jotie in de Hofstraat.

59. Aanpassing subsidiëring reglement jeugdwerk

Het college gaat akkoord met de actualisering van de diverse  bestaande subsidiereglementen voor 
jeugdwerkinitiatieven en het onderzoeken van mogelijke nieuwe toelagen voor jeugdwerk.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

60. Aanstelling vrijwilligers OK pas

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die meehelpen om de activiteiten in het kader 
van de OK-pas in goede banen te leiden.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 17 februari 2020.


