
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 10 FEBRUARI 2020 OM 16.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas: 
schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Sybille De Vos, Carine Portois: schepenen

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

1. Organisatie onthaalavond nieuwe inwoners

Akkoord met de organisatie van een onthaalavond voor nieuwe inwoners op 31 maart 2020 in de 
volkszaal van het stadhuis en met het voorgestelde programma.

TOERISME

2. Aanstelling verenigingswerkers - evenementen

Aanstelling van verenigingswerkers die hun vrijwillige medewerking verlenen bij evenementen 
georganiseerd door de stad.

3. Aanstelling verenigingswerkers - gids of publieksbegeleider

Aanstelling van verenigingswerkers die hun medewerking verlenen als toeristische gids of als 
publieksbegeleider bij activiteiten van de dienst Toerisme of het museum MOU.

4. Besluit van de Burgemeester - RVV 

Het college neemt kennis van het besluit van de Burgemeester
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit tot vaststelling van de tijdelijke politieverordening 'veiligheid 
Ronde van Vlaanderen 2020'.

ONTVANGSTEN

5. Ontvangst seniorenraad Oostende

Akkoord met de ontvangst van de seniorenraad van de stad Oostende in de volkszaal van het stadhuis op 
24 maart 2020 op initiatief van de seniorenraad van Oudenaarde en het Sociaal Huis in het kader van een 
ideeënuitwisselingsproject.

6. Lezing/boekvoorstelling. "De Wereld rond"

Akkoord met de organisatie van de lezing/boekvoorstelling "De Wereld rond" door Jo Codron op 26 mei 
2020 in de volkszaal van het stadhuis, een organisatie van het Willemsfonds Oudenaarde i.s.m. de dienst 
Mobiliteit van de stad.

7. Negentig jaar Moeder Oudenaardse.

Akkoord met de ontvangst op 21 maart 2020 van de studentenvereniging Moeder Oudenaardse (Laetitia) 
in de volkszaal van het stadhuis n.a.v. de viering van de 90ste verjaardag van de vereniging.

8. 10 jaar Kookclub El Bolli

Kookclub El Bolli viert op 19 september 2020 zijn 10de verjaardag en wordt met goedkeuring van het 
college bij die gelegenheid door het stadsbestuur ontvangen in de volkszaal van het stadhuis.

9. Huldiging Jeugdsportteam

Akkoord met de ontvangst en huldiging van het jeugdsportteam van Sin Nyon Oudenaarde in de 
volkszaal van het stadhuis op 7 maart 2020.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

10. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - motorcross op 1&2/08/2020, Doolstraat 2 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: organisatie 
motorcrosswedstrijden op 1 & 2/08/2020, Doolstraat 2.

11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - breken meng- en betonpuin, Dijkstraat 45 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: breken meng- en 
betonpuin, Dijkstraat 45.

12. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een inrichting IIOA van klasse 3 - stallen van max. 6 voertuigwrakken, Meersbloem-
Melden 46A te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een inrichting IIOA van klasse 3: stallen van 
max. 6 voertuigwrakken, Meersbloem-Melden 46A.

13. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - dieptedrainage voor aanleg riolering gelegen Blekerijstraat 43 - 
Dijkstraat 45 & 47 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: dieptedrainage voor 
aanleg riolering Blekerijstraat 43 - Dijkstraat 45 & 47.

14. Omgevingsvergunning voor het veranderen door uitbreiding van een IIOA van klasse 2 en 
regularisatie SH - supermarkt gelegen Nederenamestraat 122-Robert De Preesterstraat 54 te 
Oudenaarde

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het veranderen door uitbreiding van een IIOA van klasse 
2 en regularisatie SH - supermarkt Nederenamestraat 122-Robert De Preesterstraat 54.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

15. Beroep Leegstand Sint-Walburgastraat 16

Het beroep tegen de opname van het pand Sint-Walburgastraat 16 in het leegstandsregister en tegen de 
leegstandsheffing als gevolg daarvan is onontvankelijk omdat het niet binnen de gestelde termijn werd 
ingediend.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Nieuwstraat 14.  Bouwen van een tuinberging.

Voor het bouwen van een tuinberging Nieuwstraat 14 levert het college een omgevingsvergunning af.

17. Aktename melding.  Klokkeveld 18.  Uitbreiden garage met wasruimte en regulariseren 
carport.

Het college neemt akte van de melding van het uitbreiden van de garage Klokkeveld 18 met een 
wasruimte en de regularisatie van een carport.?

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Edelareberg 50.  Regularisatie aanbouw.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de aanbouw aan de woning 
Edelareberg 50.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Hauwaart 18.  Afbreken bouwvallig bouwwerk.

Voor het slopen van een bouwvallig bouwwerk Hauwaart 18 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

20. Geen aktename melding.  Kortijkstraat 102. bouwen serre

Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een serre Kortrijkstraat 102 omdat voor het 
dossier een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.



21. Verlenen omgevingsvergunning.  Hauwaart 77.  Bijbouwen aanbouw woning - oprichten 
carport - plaatsen houten afsluiting.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanbouwen van een bijgebouw aan de woning 
Hauwaart 77, het plaatsen van een carport en het plaatsen van een houten afsluiting.

22. Verlenen omgevingsvergunning.  Waterhoek 3.  Bouwen woning.

Voor de bouw van een woning Waterhoek 3 levert het college een omgevingsvergunning af.

23. Verlenen omgevingsvergunning.  Lindestraat 25.  Aanleggen parking.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de aanleg van een parking Lindestraat 25.

24. Verlenen Omgevingsvergunning.  Bergstraat 63-65.  Verbouwen meergezinswoning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de meergezinswoning Bergstraat 
63-65.

25. Beroep. Bijkomend advies. Heurnestraat 227.  Bouwen woningen

In het kader van een beroepsprocedure tegen het afleveren door het college van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 compacte woningen Heurnestraat 227 na afbraak van het 
bestaande gebouw, handhaaft het college zijn standpunt dat in die vergunning werd opgenomen.

BESTUUR CULTUUR

26. Organisatie Vlaanderen Feest! 2020 – voorstel

Het door de cultuurdienst van de stad voorgestelde feestprogramma voor de 11-juli-viering Vlaanderen 
feest 2020 wordt door het college goedgekeurd.

EVENEMENTEN

27. Politiereglement op het verkeer nav dag van de zorg Heuvelheem

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Dag van de 
Zorg op 15 maart 2020 door Heuvelheem vzw in de Burgscheldestraat tussen Krekelput en Voorburg.

28. Politiereglement op het verkeer nav paasmaandagrommelmarkt

Het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Paasmaandagrommelmarkt op 13 
april 2020 in de Simon De Papestraat en de Gaspar Heuvickstraat wordt goedgekeurd.

29. Evenement op openbaar domein: Lions city trail

Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement Lions City Trail op 15 maart 2020 in de 
centrumstraten en door (historische) gebouwen van de stad door Lions Club Oudenaarde Vlaamse 
Ardennen.

30. Evenement op openbaar domein: Donkerrun

Akkoord met de organisatie van Donkerrun, een avondloop op 6 maart 2020 op een verlicht parcours rond 
de Donkvijver, georganiseerd door Kiwanis Universus Oudenaarde. Na afloop volgt een after party in 
The Lake House.

31. Evenement op openbaar domein: verkeerspark van de politie

Akkoord met de tijdelijke inrichting van een verkeerspark op de parking achter de kerk in Nederename 
door KBO Nederename in samenwerking met de lokale politie op 12 mei 2020.

32. Evenement op openbaar domein: prijsuitreiking Jotie t'Hooft poëzieprijs

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de uitreiking van de jaarlijkse Jotie 
t'Hooft Poëzieprijs op 9 mei 2020 op de binnenkoer van de Abdij Maagdendale. Tussen 14.00u en 21.00u 
dragen dichters werk voor, afgewisseld met muziek. Het evenement wordt georganiseerd door de 
stedelijke openbare bibliotheek.



33. Evenement op openbaar domein: kermisrommelmarkt Eine

Akkoord met de organisatie door De Einse Vrienden van de 2de kermisrommel- en avondmarkt op 19 
september 2020 in de centrumstraten van Eine.

34. Parkeren wagens Bareelhoekvissers 55+

De Bareelhoekvissers Bevere 55+ krijgen van het college de toelating hun voertuigen uitzonderlijk aan de 
Donkvijver te parkeren t.g.v. 4 viswedstrijden tijdens de zomerperiode.

35. Evenement op openbaar domein: AV Santé dagdisco

Akkoord met de organisatie van AV Santé op 24 april 2020 op het evenementenplein op de Markt. AV 
Santé is de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad, die dit jaar georganiseerd wordt in de vorm 
van een dagdisco.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

36. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 - bestek nr. W60232019. Goedkeuring 
gunning. 

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier aanleg en herstel van voetpaden tijdens het 
dienstjaar 2020 aan de firma nv Casteleyn & Zonen.

37. Aanleg tijdelijke parking Scheldekop - bestek nr. W59552019. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier aanleg van een tijdelijke parking op de 
Scheldekop aan de firma nv Wannijn.

38. Verkoop van roerend patrimonium via gespecialiseerd veilinghuis - bestek nr. D60522019. 
Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier 'verkoop van roerend patrimonium via een 
gespecialiseerd veilinghuis' aan I & O Auctions.

39. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op rugbyterreinen - bestek nr. W58832018. 
Goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedkeuring van de voorlopige oplevering van het leveren en plaatsen van verlichtingsmasten op de 
rugbyterreinen.

40. Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat t.h.v. nrs. 35-37. Dossier IOD1123638.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een container en een mobiele kraan in de Jacob 
Lacopsstraat 35 en 37 van 10/02 tot en met 23/02/2020 voor het uitvoeren van dakwerken.

41. Inname openbaar domein in de Parkstraat nr. 47. dossier IOD1121461

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Parkstraat 47 van 02/03 tot en met 
13/03/2020 voor het uitvoeren van dakwerken.

42. Inname openbaar domein in de Martijn Van Torhoutstraat nr. 167. Dossier IOD1123476.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en werfwagen in de Martijn 
van Torhoutstraat 167 voor de periode van 04/02 tot en met 17/02/2020.

43. Renovatie voormalige gemeenteschool Nederename - bestek nr W00492017. Goedkeuring 
definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve oplevering van de renovatiewerken aan de voormalige gemeenteschool in  
Nederename.

44. Scheldeboorden/kop. Trekweg jachthaven. Voorontwerp.

Het college gaat akkoord met het voorontwerp van de heraanleg van de Trekweg en de omgevingswerken 
ter hoogte van de jachthaven in samenwerking met de Vlaamse Waterweg.



45. Diependale stadsverkaveling - verkoop.

Het college gaat principieel akkoord met de verkoop van de percelen grond in de stadsverkaveling 
Diependale. De verkoopprijs zal worden bepaald aan de hand van een schattingsverslag.

46. Gronden Broekstraat.

Het college gaat ermee akkoord dat het wegtracé tussen de Galgestraat/Oliehoekstraat en de Broekstraat 
opgenomen wordt in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Linkeroever.

BESTUUR SPORT

47. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wielerwedstrijden Kuurne-Brussel-
Kuurne voor Elite en Juniores dd.01.03.2020.

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortochten van de 
wielerwedstrijden Kuurne-Brussel-Kuurne voor Elite en Juniores op 01.03.2020.

48. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Omloop Het Nieuwsblad voor Dames 
en Heren dd.29.02.2020.

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de Omloop 
Het Nieuwsblad voor Dames en Heren op 29.02.2020.

49. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de Bike Run 
dd.29.03.2020.

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Bike Run op 
29.03.2020.

50. Omloop het Nieuwsblad Cyclo dd.01.03.2020 - Bijkomende vragen

Omloop het Nieuwsblad Cyclo dd.01.03.2020: akkoord met de  bijkomende vragen van de organisatoren 
m.b.t. toilet, water- en elektriciteitsvoorziening en geluid.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

51. Evaluatie vrachtwagensluis Nestor de Tièrestraat

Het college neemt nota van het evaluatierapport van de mobiele vrachtwagensluis die van 9 oktober tot 18 
november stond opgesteld in de Nestor De Tièrestraat in Eine. Het proefproject zal uitgebreid worden 
naar andere locaties op het grondgebied van de stad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

52. Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2019 ten bedrage van 
1.023.293,92 euro

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de inzameling en 
verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark 
DIFTAR vast ten bedrage van 1.023.293,92 euro en verklaart het uitvoerbaar.

53. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
79.648,68 euro en 182.429,76 euro.

54. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
688,96 euro, 339.660,16 euro, 54,00 euro, 58.782,57 euro, 12.271,36 euro, 6.243,00 euro, 255,00 euro, 
263,50 euro, 14.988,00 euro, 21.721,56 euro, 4.423,09 euro en 13.881,83 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

55. Aankoop dooizout - Dienstjaren 2020 en 2021

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier voor de aankoop van dooizout tijdens de dienstjaren 2020 en 
2021 (bestek, lastvoorwaarden en raming).



BESTUUR PERSONEEL

56. Evaluatie nieuwjaarsreceptie 2020.

Het college neemt kennis van de evaluatie van de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2020 in de Sint-
Jozefskerk voor het personeel van de stad en het OCMW.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

57. Verlengen tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging. 

Verlenging van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht orgel en muziektheorie ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

58. Uitbreiding tijdelijke aanstelling administratief medewerkster TADD vacant.

Goedkeuring van de uitbreiding van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

59. Tijdelijke aanstelling leerkracht Project DKO.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht Project Deeltijds Kunstonderwijs van 1 
september 2019 t.e.m. 30 juni 2020.

60. Volledige terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Volledige terbeschikkingstelling van een leerkracht hobo wegens ontstentenis van betrekking.

61. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 27 oktober 2019 tot 30 november 2019 ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

62. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 7 oktober 2019 tot 26 oktober 2019 ter vervanging van een zieke 
leerkracht.

63. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 25 september 2019 tot 6 oktober 2019 ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

64. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging.

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht hobo van 25 september 2019 tot 5 oktober 2019 ter vervanging 
van een zieke leerkracht.

65. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling van een leerkracht hobo van 7 oktober 2019 tot 26 oktober 2019 ter vervanging van 
een zieke leerkracht.

66. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur van een leerkracht hobo van 27 oktober 2019 tot 30 
november 2019 ter vervanging van een zieke leerkracht.

67. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en 
wedertewerkstelling.

Gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht diverse vakken woord wegens ontstentenis van 
betrekking en wedertewerkstelling.

68. Verzoek om AVP.

Goedkeuring van de aanvraag om afwezigheid met verminderde prestaties van een leerkracht.

69. Verzoek om uitbreiding AVP.

Goedkeuring van de aanvraag om uitbreiding om afwezigheid met verminderde prestaties van een 
leerkracht.



70. Tijdelijke aanstelling leraar TADD vacant.

Tijdelijke aanstelling met doorlopende duur van  een leerkracht woordatelier.

71. Tijdelijke aanstelling leraar TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling met doorlopende duur van  een leerkracht woordatelier.

72. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 13 november 2019 tot 30 november 2019 van  een leerkracht woordatelier ter 
vervanging van een zieke leerkracht.

73. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 december 2019 tot 21 december 2019 van  een leerkracht woordatelier ter 
vervanging van een zieke leerkracht.

74. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht trompet ter vervanging 
van een tijdelijk afwezige leerkracht.

75. Tijdelijke aanstelling leerkracht.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van  een leerkracht compositie en 
arrangement ter vervanging van een tijdelijk afwezige leerkracht.

76. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht klarinet ter vervanging 
van een tijdelijk afwezige leerkracht.

77. Tijdelijke aanstelling leerkracht werken na pensioen.

Tijdelijke aanstelling na pensionering van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht schrijven.

78. Tijdelijke aanstelling. ICT.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht ICT.

79. Tijdelijke aanstelling. ICT - administratief medewerker.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een administratief medewerker ICT.

80. Verzoek om VTAO.

Goedkeuring van de aanvraag van een medewerker om verlof voor een tijdelijke andere opdracht van 1 
januari 2020 tot 31 augustus 2020.

81. Tijdelijke aanstelling leerkracht.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht improvisatie.

82. Tijdelijke aanstelling leerkracht.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht piano.

83. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 3 maart 2020  van een leerkracht piano ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige leerkracht wegens zorgkrediet.

84. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van  een leerkracht hoorn ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige leerkracht.

85. Tijdelijke aanstelling leraar vervanging TADD.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van  een leerkracht muzikale en culturele 
vorming ter vervanging van een tijdelijk afwezige leerkracht.



86. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging (TAO).

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van  een leerkracht muzikale en culturele 
vorming ter vervanging van een tijdelijk afwezige leerkracht.

87. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 21 oktober 2019 van een administratief medewerker als 
vervanger van een tijdelijk afwezige medewerker.

88. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en 
wedertewerkstelling.

Gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een leerkracht verteltheater-stemregie wegens ontstentenis van 
betrekking en wedertewerkstelling.

89. Verzoek om Zorgkrediet 1/5e.

Goedkeuring van de aanvraag om zorgkrediet van 1 september 2019 tot 3 maart 2020 door een leerkracht.

90. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Gedeeltelijke terbeschikkingstelling vanaf 1 september 2019 van een leerkracht dwarsfluit wegens 
ontstentenis van betrekking.

91. Tijdelijke aanstelling vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht viool ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige leerkracht.

92. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging. 

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht gitaar ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige leerkracht.

93. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht cello ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige leerkracht.

94. Tijdelijke aanstelling leerkracht.

Tijdelijke aanstelling van 1 september 2019 tot 30 juni 2020 van een leerkracht pedagogische coördinatie.

95. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 1 december 2019 tot 7 december 2019 ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

96. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 8 december 2019 tot 21 december 2019 ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

97. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo van 31 december 2019 tot 3 februari 2020 ter vervanging van een 
zieke leerkracht.

98. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling van 1 december 2019 tot 7 december 2019 van een leerkracht hobo ter vervanging 
van een tijdelijk afwezige leerkracht.

99. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling van 8 december 2019 tot 21 december 2019 van een leerkracht hobo ter vervanging 
van een tijdelijk afwezige leerkracht.



100. Tijdelijke aanstelling TADD vervanging

Tijdelijke aanstelling van 31 december 2019 tot 3 februari 2020 van een leerkracht hobo ter vervanging 
van een tijdelijk afwezige leerkracht.

KMO - HANDEL

101. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor de gevelrenovatie van het 
handelspand gelegen te Oudenaarde, Broodstraat 19

Toekenning van een subsidie voor de renovatie van het handelspand broodstraat 19.

102. Vraag voor het plaatsen van twee beachflags op bepaalde data voor Argenta, Markt 54 te 
Oudenaarde

Het dossier werd uitgesteld.

103. Subsidie startende ondernemers.

Het dossier werd uitgesteld.

104. Wijzigen van het terrasreglement: verwarming en achtergrondmuziek. Concreet voorstel.

Het dossier werd uitgesteld.

INTERNATIONALE RELATIES

105. Uitnodiging Vastenavendoptocht Bergen op Zoom.

Het college gaat in op de vraag van de Nederlandse zusterstad Bergen Op Zoom om met een delegatie 
van onze stad aanwezig te zijn op de Vastenavondoptocht op 25 februari 2020.

106. 3e Duits-Belgische Partnerstedendag in Winterberg

Het college zal met de schepen voor internationale relaties vertegenwoordigd zijn op de 3e Duits-
Belgische Partnerstedendag in het Duitse Winterberg van 20 tot 22 maart 2020.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

107. Gezinsraad: samenstelling dagelijks bestuur

Het college neemt nota van de vernieuwde samenstelling van het dagelijks bestuur van de stedelijke 
gezinsraad.

108. Convenant CAW - partnergeweld

Het college gaat akkoord met de inhoud en de ondertekening van de convenant 2020-2021 met het CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) in het kader van hulpverlening naar aanleiding van partnergeweld en 
voorziet voor 2020 en 2021 een toelage aan het CAW.

109. Plaatsen fietsstang in de Levietenstraat

Het college gaat akkoord met de plaatsing van een fietsstang aan het kinderopvangcentrum in het 
Levietenstraatje door personeel van de technische diensten en op kosten van de stad.

110. Dienst Onthaalouders vraag gebruik Volkszaal voor receptie 6/03/20

Het college gaat akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 6 maart 2020 door de 
Dienst Onthaalouders voor de organisatie van een winterontmoeting met receptie.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 24 februari 2020.


