
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 17 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. Agenda gemeenteraad 2 maart 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 2 maart 2020.

2. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SOLVA op 4 februari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de 
dienstverlenende intercommunale SOLVA op 4 februari 2020.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Voorstel van teksten Info Magazine maart 2020.

Het college geeft gunstig advies voor de ontwerpteksten voor het Info Magazine van maart 2020.

4. Maak Oudenaarde Mee: alle ideeën.

Het college neemt kennis van het overzicht van aangebrachte ideeën in het kader van de participatieactie 
Maak Oudenaarde Mee.

ONTVANGSTEN

5. ontvangst OKEJ (Oudenaards Koor Eeuwige Jeugd)

Akkoord met ontvangst en aanbieden van de receptie in de volkszaal van het stadhuis aan OKEJ 
(Oudenaards Koor Eeuwige Jeugd) op 6 juni 2020 t.g.v. de viering van het 50-jarig bestaan van het koor.

6. Gebruik volkszaal KRAS-project

Akkoord met het gebruik van de volkszaal van het stadhuis op 16 maart 2020 door het Sint-
Bernarduscollege voor de organisatie van de slotmeeting van KRAS, een project voor het opwekken van 
interesse bij jongeren voor de politiek.

7. Aanvraag opening en receptie tentoonstelling Die Cierlycke.

Akkoord met het gebruik van de BrandWoeker door de kunstenaarsvereniging Die Cierlycke voor de 
organisatie van de jaarlijkse paastentoonstelling van de leden en het aanbieden van een receptie. Opening 
op 3 april 2020 door schepen Vercamer.

8. Jubileums maand maart

Het college neemt kennis van de huwelijksjubilea die in de loop van de maand maart worden gevierd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

9. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bemaling voor oprichten kelder gelegen Biesvijverstraat 
7 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: tijdelijke bemaling voor 
het oprichten van een kelder Biesvijverstraat 7.

10. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de IIOA van 
klasse 3 - garagewerkplaats gelegen Ronseweg 15 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de IIOA van klasse 3:  garagewerkplaats Ronseweg 15.



11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van overdracht van een IIOA van klasse 2 - rundveehouderij en loonwerkbedrijf gelegen 
Gaverstraat 18 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van overdracht van een IIOA van klasse 2: 
rundveehouderij en loonwerkbedrijf Gaverstraat 18.

12. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - groothandel in horeca- en zuivelproducten gelegen 
Ambachtsstraat 9 te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: groothandel in horeca- 
en zuivelproducten  Ambachtsstraat 9.

13. Deelname aan Communities in Bloom - internationale wedstrijd

Akkoord met deelname van de stad aan Communities in Bloom, een internationale wedstrijd waarin 
steden worden beoordeeld op vlak van erfgoed, leefmilieu, bebloeming, park- en groenbeheer, landschap 
en netheid.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

14. Aanstelling technisch medewerker woningkwaliteit Solva

Het college duidt een technisch medewerker van de dienstenintercommunale SOLVA een als 
wooncontroleur van de veiligheids- en kwaliteitsnormen van woningen.

15. Verlenen omgevingsvergunning.  Plaatsen grijze gevelbepleistering op voor-, zij- en 
achtergevel.  Oudstrijdersstraat 30.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanbrengen van gevelbepleistering op de woning 
Oudstrijdersstraat 30.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Kanunnikenstraat 63.  Verbouwen woning.

Voor het verbouwen van de woning Kanunnikenstraat 63 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

17. Verlenen omgevingsvergunning.  Wallestraat.  Bouwen 2 gekoppelde eengezinswoningen.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee gekoppelde woningen in de 
Wallestraat.

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Hoogstraat 6 - 8.  Omvormen voormalig klooster naar 
schoolgebouw.

Voor de omvorming en  verbouwing van het voormalige klooster Hoogstraat 6-8 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Sint Jozefsplein 18.  Uitbreiden inkom SHM Vlaamse 
Ardennen.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de inkomhal van het gebouw van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Dijkstraat 51.  Plaatsen gevelreclame. 

Voor het aanbrengen van een gevelreclame aan het pand Dijkstraat 51 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

21. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 218.  Bouwen van een woning. 

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Heurnestraat 218.

22. Weigeren Omgevingsverguning.  Tivolistraat.  Reliëfwijziging van een grasland.

Voor de reliëfwijziging van een perceel grasland in de Tivolistraat wordt géén omgevingsvergunning 
afgeleverd.



23. Advies Omgevingsvergunning. Rooien van 45 populieren.

Voor het rooien van 45 populieren door de Vlaamse Milieumaatschappij geeft het college gunstig advies 
op voorwaarde van heraanplanting met populieren.

24. Recht van voorkoop - Krekelput 11

Het college beslist geen gebruik te maken van het voorkooprecht naar aanleiding van de verkoop van het 
handelspand Krekelput 11.

25. Besluit Gouverneur - afwijking op medewerking architect.

Het college neemt kennis van het besluit van de Oost-Vlaamse gouverneur met toekenning van een 
afwijking op de verplichting om een beroep te doen op een architect voor het tekenen van plannen voor 
de verbouwing van een woning.

BESTUUR CULTUUR

26. Evaluatie schooltheater schooljaar 2019-2020 - Programmatie schooltheater schooljaar 2020-
2021.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het schooltheater schooljaar 2019-2020 in de Woeker en 
gaat akkoord met de voorgestelde programmatie tijdens het schooljaar 2020-2021.

BESTUUR CULTUUR. MOU

27. Retributiereglement tentoonstelling Johan Tahon.

Goedkeuring van het retributiereglement met vaststelling van de toegangstarieven voor de tentoonstelling 
in het stadhuis met werk van de bekende  kunstenaar Johan Tahon. De expo loopt van16 mei tot 31 
oktober 2020.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

28. Aanstelling van socio-culturele vrijwilligers Bibliotheek 2020.

Goedkeuring van de lijst van socio-culturele vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid 
van activiteiten, in de loop van 2020 georganiseerd door de stedelijke openbare bibliotheek.

BURGERZAKEN BEVOLKING

29. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Goedkeuring van de lijst van personen die van ambtswege uit de bevolkings- of vreemdelingenregisters 
worden afgevoerd omdat ze niet langer verblijven op het adres waar ze zijn ingeschreven.

30. Project registratie orgaandonatie

Het college gaat akkoord met de uitrol van een project registratie orgaandonatie in samenwerking met het 
Rode Kruis Vlaanderen. Bij de bloedinzamelacties, die 4 keer per jaar in het Sociaal Huis georganiseerd 
worden door het Rode Kruis, zullen tegelijk registratiemomenten voor orgaandonatie georganiseerd 
worden door de dienst burgerzaken van de stad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

31. Kennisname verslag Centraal Kerkbestuur van 07 januari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Oudenaarde 
op 7 januari 2020. 

32. Kennisname verslag Kerkfabriek St. Amandus (Leupegem) van 06 februari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
(Leupegem) op 06 februari 2020.

33. Kennisname verslag Kerkfabriek St. Amandus (Heurne) van 03 februari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkfabriek Sint-Amandus (Heurne) 
op 03 februari 2020.



34. Kennisname verslag Kerkfabriek OLV Geboorte (Pamele) van 07 februari 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Geboorte (Pamele) op 07 februari 2020.

EVENEMENTEN

35. Politiereglement op het verkeer nav all the way

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het evenement All The 
Way op 9 mei 2020.

36. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Ter Eecken

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de rommelmarkt in Ter 
Eecken op 18 april 2020 door de vzw RMBO.

37. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Schapendries

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de rommelmarkt op 25 april 2020 in de 
Schapendries, georganiseerd door de Rommelmarktbond Oudenaarde.

38. Politiereglement op het verkeer nav kampinschrijfdag KSA Oudenaarde

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de kampinschrijfdag van 
KSA Oudenaarde op 18 april 2020.

39. Politiereglement op het verkeer nav barbecue KSA Eine

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de barbecue door KSA 
Eine op 26 april 2020.

40. Politiereglement op het verkeer nav Hallebedevaart

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Hallebedevaart op 1 mei 
2020.

41. Politiereglement op het verkeer nav barbecue judoclub

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de barbecue van Judoclub 
Oudenaarde op 27 en 28 april 2020.

42. Politiereglement op het verkeer nav brouwers in het bos

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van het evenement brouwers in 
het Bos op zaterdag 6 juni 2020.

43. Politiereglement op het verkeer nav rommelmarkt Leupegem

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie door de Rommelmarktbond 
Oudenaarde vzw van de rommelmarkt in Leupegem op 4 juli 2020.

44. Politiereglement op het verkeer nav statierommelmarkt

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie door de Rommelmarktbond 
Oudenaarde vzw van de Statierommelmarkt in de Stationsstraat en de Gobelinstraat op 29 augustus 2020.

45. Politiereglement op het verkeer nav fiësta europa

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van Fiësta Europa van 15 tot 17 
mei 2020 op de Markt.

46. Politiereglement op het verkeer nav verplaatste markt paasfoor

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de verplaatste markt door de Paasfoor op 16 
april 2020.

47. Politiereglement op het verkeer nav infodag groepen Toerisme Oost-Vlaanderen.

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie door Toerisme Oost-
Vlaanderen van de infodag voor groepen op 29 februari 2020.



48. Evenement op openbaar domein: vague

Het college verleent géén toestemming voor de organisatie van het evenement Vague op 14 augustus 
2020 in de stationsbuurt.

49. Evenement op openbaar domein: overgang scouts Sint Walburga

Akkoord met de organisatie van het jaarlijkse evenement overgang scouts Sint-Walburga Oudenaarde op 
19 september 2020 in de Meerspoort.

50. Evenement op openbaar domein: familyday@Liedts

Akkoord met de organisatie van het jaarlijkse evenement Familyday@Liedts door Kiwanis Adriaen 
Brouwer Oudenaarde in het Liedtspark op 30 augustus 2020.

51. Evenement op openbaar domein: septemberfeesten chiro Bevere

Akkoord met de organisatie van het jaarlijkse Septemberfeesten van Chiro Bevere op 25, 26 en 27 
september 2020 op de Chiroterreinen in de Koestraat.

52. Evenement op openbaar domein: buurtfeest Tuinwijk

Akkoord met de organisatie van het jaarlijks buurtfeest in de Tuinwijk door het Tuinwijkcomité op 28 
augustus 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

53. Leveren en plaatsen grafzerken urnenveld. Dienstjaar 2020-2021-2022.  Goedkeuren gunning 
aan grafzerken Naessens t.b.v. 54.675 EUR excl. btw.

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier voor het leveren en plaatsen van grafzerken op 
het urnenveld op de stedelijke begraafplaats Meulewal.

54. ICT : onderhoud Recreatex software. Goedkeuren raming en toewijs aan Gantner nv. t.b.v; 
44.093, 20 EUR.

Goedkeuren van de raming en de toewijs voor het onderhoud van de Recreatexsoftware aan de firma 
Gantner nv.

55. Rio-totaal - dienstverleningsovereenkomst met NV Aquafin. goedkeuring verlengen 
dienstverleningsovereenkomst tot 30 april 2020.

Goedkeuring van de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst Rio-totaal met de NV Aquafin tot 
30 april 2020. De overeenkomst behelst de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke 
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur.

56. Aanleg van 2 rugbyvelden - bestek nr. W00862017. Goedkeuring van de eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening van de werken voor de aanleg van twee rugbyvelden voor Rhinos 
Rugby Oudenaarde door de firma Krinkels nv. 

57. Aanleg glasvezelverbinding naar de site Bisschopskwartier. Goedkeuren gunning aan 
Fabricom.

Goedkeuring van de gunning aan Fabricom nv van de aanleg van een glasvezelverbinding naar de site van 
het Bisschopskwartier. Voor de aanbestedingsprocedure van het dossier werd een beroep gedaan op het 
raamcontract ICT met de stad Brugge.

58. Leveren en plaatsen van een laadtoestel CNG wagens. Goedkeuren gunning aan Ecofillco t.b.v. 
12.970 EUR (excl.btw).

Goedkeuren van de gunning aan de firma Ecofillco van het leveren en plaatsen van een laadtoestel voor 
CNG-wagens.

59. Atletiekpiste : kuisen en belijnen - bestek nr. W61182020. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Het dossier werd uitgesteld.



60. ICT : onderhoud software ten behoeve van de administratieve diensten. Dienstjaar 2020. 
Goedkeuren gunning aan Cipal Schaubroeck nv t.b.v. 65.027,92 EUR.

Goedkeuring van de gunning aan Cipal Schaubroeck nv van het onderhoud van software in 2020 ten 
behoeve van de administratieve diensten van de stad.

61. Rooien bomen Liedtspark - bestek nr. D00202020. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Het dossier werd uitgesteld.

62. Inname openbaar domein in de Ankerstraat nr. 39 - dossier IOD1126365

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Ankerstraat 39 voor de periode van 
29/02 tot en met 29/03/2020 voor het uitvoeren van gevelwerken.

63. ICT: onderhoud software overheidsopdrachten en interne controle 3P. Toewijs dienstjaar 
2020-2021 t.b.v. 32.749,92 EUR/jaar.

Goedkeuring van de gunning aan het bedrijf 3P van het onderhoud van de software 'overheidsopdrachten 
en interne controle' tijdens de dienstjaren 2020 en 2021.

64. Inname openbaar domein in de Einestraat nr. 24 - dossier IOD1122774

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een mobiele kraanwagen in de 
Einestraat 24 voor de periode van 18/02 tot en met 06/03/2020 voor het uitvoeren van dakwerken.

65. Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis - bestek nr D00572017. 
Goedkeuring verrekening 1 - bouwaanvraag inkomsas en buitenaanleg

Aanstellen van interieurarchitectenbureau Knapp voor de herinrichting van de stedelijke openbare 
bibliotheek in het Vleeshuis. Goedkeuring van de verrekening nr. 1 voor de opmaak van de 
bouwaanvraag voor het inkomsas en de buitenaanleg.

66. Aanbesteding externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Goedkeuren 
verlengen dienstverleningsovereenkomst tot 30/04/2020.

Goedkeuring van de verlenging tot 30 april 2020 van de dienstverleningsovereenkomst inzake de externe 
dienst voor preventie en bescherming op het werk met de nv Securex.

67. Heraanleg kasseiweg Doorn - voorontwerp

Het college gaat akkoord met het voorgestelde voorontwerp voor de heraanleg van de kasseiweg Doorn 
vanaf de Trompestraat tot de gemeentegrens. Na opmaak van het ontwerp wordt het dossier voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

68. Aanleg en herstel voetpaden Heurnestraat. Verlagen boordsteen

Akkoord met de terugbetaling van de kosten aan een particulier in de Heurnestraat voor het verlagen van 
een boordsteen, aangezien nadien alle boordstenen op het hele traject van de Heurnestraat tussen de 
Stropstraat en Heuvel werden verlaagd.

69. Private verkaveling Den Haezel - fase I. Weg- en rioleringswerken.

Het college gaat akkoord met de aanleg van de openbare voortuinstroken in de Esdoornstraat, Esstraat en 
Vogelkersstraat door de technische stadsdiensten in grindgazon.

70. Overwelven gracht Roosstraat.

Machtiging wordt verleend voor het overwelven over een afstand van 5 meter van een gracht in de 
Roosstraat. De kosten vallen ten laste van de aanvrager.

71. Overwelven gracht Moriaanshoofd

Machtiging wordt verleend voor het overwelven over een afstand van 10 meter van een gracht in 



72. Waterverbruik Beaucarnestraat 13.

Akkoord met de terugbetaling van het drinkwaterverbruik in het oud-gemeentehuis Beaucarnestraat 13 
aan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia omwille van een waterlek.

BESTUUR SPORT

73. Infrastructuursubsidie KWIK Eine - kleine investering

Goedkeuring van een kleine infrastructuurtoelage aan voetbalclub KWIK Eine voor de renovatie van de 
bergplaats voor sportmateriaal.

74. Koppenbergcross: voorstel overeenkomst + niet naleven afspraken

Het dossier werd uitgesteld voor verder overleg.

75. Bike & run voor het 5de leerjaar aan de Donkvijver

Het college stemt in met de organisatie door de stedelijke sportdienst van een Bike & Run voor leerlingen 
van het 5de leerjaar van het basisonderwijs aan de Donkvijver op 29 mei 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

76. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Molenstraat

Goedkeuring van de aanvraag voor het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap in 
de Molenstraat in Eine.

77. Trajectcontrole N46 en ANPR site kruispunt Hauwaart x Hoek

Het college gaat op vraag van de politiezone Vlaamse Ardennen akkoord met de invoering van 
trajectcontrole op een deel van de N46 (Weldenstraat) en het plaatsen van een ANPR-camera met 
nummerplaatherkenning op het kruispunt Hauwaart-Hoek.

78. Uitnodiging en agenda bestuurlijke vervoerregioraad 21/02/20

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de bestuurlijke Vervoerregioraad 
Vlaamse Ardennen op 21 februari 2020.

79. Oriëntatienota regionaal mobiliteitsplan VVR Vlaamse Ardennen

Het college neemt kennis van de oriëntatienota van de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen in het kader 
van het regionaal mobiliteitsplan.

80. Oriëntatienota openbaar vervoer VVR Vlaamse Ardennen

Het college neemt kennis van de oriëntatienota van de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen in het kader 
van het openbaar vervoer.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

81. BBC Onverhaalbare posten - parkeerretributies

Goedkeuring van de onverhaalbare posten parkeerretributies die niet meer geïnd kunnen worden.

82. BBC oninbaren - parkeerretributies

Goedkeuring van de oninbare posten parkeerretributies.

83. BBC - onverhaalbare posten - parkeerretributies

Goedkeuring van de onverhaalbare posten 2018 en 2019 parkeerretributies die niet meer geïnd kunnen 
worden.

84. Bezwaar tegen de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 - kohierartikel 
309000004 - gunstig

Inwilliging van een bezwaar tegen de belasting op het weghalen van afvalstoffen aanslagjaar 2019, 
kohierartikel 309000004.



85. Goedkeuren bestelbonnen.

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
113.247,74 euro en 150,00 euro.

86. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
57.098,47 euro, 64,44 euro, 1.064,00 euro, 27.533,57 euro, 35.524,58 euro, 138,13 euro, 3.597,01 euro, 
70.822,63 euro, 3.600,00 euro, 1.000,00 euro, 6.049,99 euro en 30,00 euro.

87. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 06/02/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 6 februari 2020 met een saldo van 6.762,80 euro. Het te verantwoorden 
verschil bedraagt 0,00 euro.

88. Interne controle van de centrale kas d.d. 06/02/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 6 februari 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

89. Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2020 - Goedkeuren lastvoorwaarden

Goedkeuring van de kostenraming en de lastvoorwaarden van het aanbestedingsdossier voor de aankoop 
van diverse betonproducten - dienstjaar 2020.

90. Aankoop van perkplanten - Dienstjaar 2020

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

91. Duaal leren, aanstelling student, buitenschoolse opvang.

Goedkeuring van de aanstelling van een werkstudent in de buitenschoolse kinderopvang in het project 
'Duaal leren kinderbegeleider' deeltijds leren-werken van 25 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 met 
een wekelijkse prestatie van 22 uur.

92. Aanstellen tijdelijke leerkracht.

Aanstelling van een tijdelijke leerkracht muziekinitiatie viool van 12 februari 2020 tot en met 30 juni 
2020 ter vervanging van een tijdelijk afwezige leerkracht.

KMO - HANDEL

93. Opschorten van een abonnement op de wekelijkse markt wegens ziekte marktkramer.

Goedkeuring van de tijdelijke opschorting van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt van een 
marktkramer wegens ziekte.

94. Premiestelsels kernwinkelgebied. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie 
gevelrenovatie voor het pand gelegen te Oudenaarde, Broodstraat 16.

Principieel akkoord voor het toekennen van een subsidie voor de gevelrenovatie van het handelspand 
Broodstraat 16 in het kader van de premiestelsels voor het kernwinkelgebied..

95. Voorstel nieuw marktreglement.

Akkoord met de actualisering van het markreglement dat sedert 2008 van kracht is. Het nieuwe reglement 
werd opgemaakt in samenspraak met de marktcommissie.

96. Invullen lege standplaatsen op de wekelijkse markt.

Akkoord met de voorgestelde invulling van de vrijgekomen vier standplaatsen op de donderdagmarkt.



97. Aanvraag pop-up zomerbar Absolut Beach in Galgestraat 157.

Goedkeuring van de aanvraag voor het uitbaten van een pop-up-zomerbar Absolut Beach Galgestraat 157 
voor een periode van 120 dagen met ingang van 1 mei 2020.

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

Goedkeuring van de aanvraag voor het plaatsen van twee beachflags op het voetpad ter hoogte van 
Argenta, Markt 54 gedurende vier weekends/jaar.

99. Subsidie startende ondernemers.

Akkoord met het voorgestelde subsidiereglement voor startende ondernemers. Het reglement wordt op 2 
maart voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

100. Voorstel tot tijdelijk aanpassen van het politiereglement op het uitbaten van 
verbruiksterrassen op het openbaar domein.

Akkoord met de tijdelijke aanpassing voor een proefperiode van één jaar van het politiereglement op het 
uitbaten van verbruiksterrassen op het openbaar domein. Het aangepaste reglement wordt op 2 maart voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

JEUGD

101. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van vrijwilligers die in de loop van 2020 hun medewerking 
verlenen bij activiteiten georganiseerd door de jeugddienst.

102. Organisatie Buitenspeeldag 2020

Akkoord met de organisatie van en het programma voor de jaarlijkse Buitenspeeldag op woensdag 22 
april 2020 en met de technische ondersteuning door stadspersoneel.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

103. Aanstellen verenigingswerkers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de uitbreiding van de lijst met verenigingswerkers die mee instaan voor de 
buitenschoolse kinderopvang tot 30 juni 2020.

104. Convenant Leerpunt 2020

De ontwerpconvenant 2020 met Leerpunt vzw, het centrum basiseducatie Vlaamse Ardennen en de 
bijhorende toelage van het stadsbestuur worden goedgekeurd.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 2 maart 2020.


