
STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN ZITTING VAN 
MAANDAG 16 MAART 2020 OM 15.00 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Mathieu Mas: schepenen
Geert De Meyer: adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd: Peter Simoens: schepen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 30 maart 2020.

In het kader van de coronacrisis besliste het college de vergadering van de gemeenteraad op 30 maart 
2020 af te gelasten.

2. Politiebesluit Corona van de burgemeester dd. 12 maart 2020: intrekking. Politiebesluit …..

Het politiebesluit van de burgemeester van 12 maart 2020 in het kader van de Coronacrisis werd intussen 
achterhaald door de maatregelen die door de hogere overheid werden uitgevaardigd.

ONTVANGSTEN

3. Ontvangst Brandweer St. Barbara

Het college gaat akkoord met de ontvangst van de Oudenaardse brandweerlieden van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 5 december 2020 in de volkszaal van het stadhuis ter 
gelegenheid van de viering van het Sint-Barbarafeest.

4. Jubileums maand april

Het college neemt kennis van de lijst van huwelijksjubilea die in de loop van de maand april 2020 worden 
gevierd, voor zover de maatregelen in het kader van de Coronacrisis dat toelaten.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5. Beroep Leegstand Aalststraat 72 bus 1

Het college beoordeelt het beroep tegen de opname van het pand Aalststraat 72 bus 1 in het 
leegstandsregister als ontvankelijk en gegrond. Het pand wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

6. Beroep Leegstand Aalststraat 72 bus 2

Het college beoordeelt het beroep tegen de opname van het pand Aalststraat 72 bus 2 in het 
leegstandsregister als ontvankelijk en gegrond. Het pand wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 46.  Wijzigen voorgevel + gevelreclame.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het wijzigen van de voorgevel van het pand 
Nederstraat 46 en het aanbrengen van een gevelreclame.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 116.  Wijzigen functie winkel naar co-
wonen.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de functiewijziging van het handelspand 
Nederenamestraat 116 naar co-woonst.

9. Verlenen Omgevingvergunning.  Deinzestraat 160.  verbouwen eengezinswoning naar 
kantoorgebouw. 

Voor de verbouwing van de woning Deinzestraat 160 naar kantoorgebouw wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.



10. Verlenen Omgevingsvergunning.  R. De Preesterstraat 123a. Bouwen van een garage.

Voor de bouw van een garage Robert De Preesterstraat 123a wordt een omgevingsvergunning verleend.

11. Aktename Melding.  Hauwaart 69. Uitbreiden van een eetplaats met veranda. 

Het college neemt akte van de melding van de uitbreiding van de eetplaats in de woning Hauwaart 69 met 
een veranda.

12. Verlenen omgevingsvergunning.  Westerring 13.  Bouwen van een laad- en loskade na afbraak 
van een bestaande luifel plus uitvoeren infrastructuurwerken.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor  het bouwen van een los- en laadkade na afbraak van een 
luifel Westerring 13 en het uitvoeren van infrastructuurwerken (heraanleg buitenverharding en riolering).

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Karel Martelstraat 27. bouwen van een tuinhuis. 

Voor de bouw van een tuinhuis Karel Martelstraat 27 wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

14. Geen aktename melding.  Schorisseweg 8.  Aanbouwen sanitaire ruimte.

Het college neemt geen akte van de melding van het aanbouwen van een sanitaire ruimte aan de woning 
Schorissestraat 8 omdat voor het uitvoeren van de geplande werken de medewerking van een architect 
verplicht is.

15. Geen aktename melding.  Tivolistraat 113.  Bouwen nieuwe uitbouw.

Het college neemt geen akte van de melding van het aanbouwen van een nieuwe uitbouw aan de woning 
Tivolistraat 113 omdat de verplichte breedte van de bouwvrije zijstrook niet wordt gerespecteerd.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat.  Slopen centrumgebouw. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de sloop van het centrumgebouw van de voormalige 
info-camping in het recreatiedomein Donk aan de Kortrijkstraat.

17. Verlenen Oomgevingsvergunning.  Ouwerkerkstraat 26. Bouwen van een woning en 
bijgebouw. 

Voor het bouwen van een woning met bijgebouw Ouwerkerkstraat 26 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Simon De Paepestraat 15.  Verbouwen en uitbreiden 
eengezinswoning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de verbouwing en uitbreiding van de woning Simon 
De Papestraat 15.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hazel 3.  Bouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Hazel 3.

20. Verlenen omgevingsvergunning.  Beverestraat 14 - 16. Slopen van twee woningen  bouwen 
meergezinswoning.

Voor het slopen van de woningen Beverestraat 14 en 16 en het bouwen van een meergezinswoning levert 
het college een omgevingsvergunning af.

21. Verlenen Omgevingsvergunning.  Boskant 17. Slopen stal en verbouwen woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het slopen van een stalling en het verbouwen van de 
woning Boskant 17.

22. Machtiging Agentschap Onroerend Erfgoed.  Aanbrengen van afsluiting, landhekkens, 
aanplant houtkanten en bomen Bos 't Ename.

Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het plaatsen 
van een afsluiting en landhekkens en het aanplanten van houtkanten en bomen in het Bos t'Ename.



23. Machtiging Agentschap Onroerend Erfgoed.  Aanbrengen wegmarkeringen.  Jagerij.

Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen op de beschermde kasseiweg Jagerij.

24. Machtiging Agentschap Onroerend Erfgoed.  Aanbrengen wegmarkeringen.  Kerkgate - Karel 
Martelstraat - Matersplein.

Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen op de beschermde kasseiwegen Kerkgate, Karel Martelstraat en 
Matersplein.

25. Machtiging Agentschap Onroerend Erfgoed.  Aanbrengen wegmarkering (finish) in het kader 
van het hefboomproject Homeland of Cycling. Volkegemberg.

Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen op de Volkegemberg in het kader van het hefboomproject Homeland of 
Cycling.

BESTUUR CULTUUR

26. Aanvraag feestcheque Corpuscomité VZW.

Goedkeuring van de aanvraag van een feestcheque door het  Corpuscomité vzw voor de organisatie van 
de jaarlijkse Corpusfeesten op 27 juni 2020.

27. Aanvraag muziekcheque door Brouwers in het Bos (vereniging) voor een optreden van 
Weekend Stranger tijdens Brouwers in het bos 2020 (evenement).   

De aanvraag van een muziekcheque door Brouwers in het Bos voor de organisatie van een optreden met 
de Oudenaardse muziekband Weekend Stranger op 6 juni 2020 wordt goedgekeurd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

28. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Amandus 
Leupegem en Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele.

EVENEMENTEN

29. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Oldtimer Porsche Meeting

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van de Oldtimer Porsche 
Meeting op 7 juni 2020 op het Ohioplein in Eine.

30. Evenement op openbaar domein: Preseason Tournament Rhinos Rugby

Het dossier werd uitgesteld.

31. Evenement op openbaar domein: Flandrien Loop

Akkoord met de organisatie van de Flandrien Loop door de vzw Marnixring Oudenaarde i.s.m. de 
stedelijke sportdienst op 26 april 2020 op en rond de Koppenberg.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

32. Weg en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat - bestek nr. W00342017. Goedkeuren van de 
eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening van de weg- en rioleringswerken in de Adriaan Brouwerstraat.

33. Afvoer van wegenis- en veegvuil - dienstjaar 2020. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor de afvoer 
van wegenis- en veegvuil tijdens het dienstjaar 2020.



34. Huur softwarepakket Icarus, MijnHr en Jobsolutions. Goedkeuren gunning aan  A&S 
Solutions.

Goedkeuren gunning van de huur van het softwarepakket Icarus ter ondersteuning, opvolging en opmaak 
van functionerings- en evaluatiegesprekken, uitbreiding portaal MijnHr voor medewerkers en 
Jobsolutions aan de firma A&S Solutions.

35. Huur betaalterminals diverse diensten - dienstjaar 2020-2025. Goedkeuren gunning aan 
Keyware Terminals & Transactions. 

Goedkeuren van de gunning van de huur van betaalterminals ten behoeve van diverse stadsdiensten voor 
de dienstjaren 2020-2025 aan de firma Keyware.

36. Inname openbaar domein in de Broekstraat nr. 89 - dossier IOD1134334 

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broekstraat 89 tijdens de periode 
van 26/03 tot en met 24/04/2020 voor het uitvoeren van gevelwerken.

37. Fluvius: aanleg nutsleidingen voor gas, elektriciteit en ov in de Gentstraat. Dossiernr. 339849.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van gas, elektriciteit en openbare verlichting in 
de Gentstraat.

38. Inname openbaar domein in de Burg nr. 2-6 - dossier IOD1135943

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Burg 26 tijdens de periode van 
16/03 tot en met 30/04/2020 voor het herstellen van de dakgoot en het uitvoeren van gevelwerken.

39. Fluvius: vervangen en verplaatsen van het distibutienet in de Molenkouter. Dossiernr. 339325.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het vervangen en verplaatsen van het distributienet in de 
Molenkouter.

40. OC Heurne - verbouwing aanpalende woning - goedkeuring verrekening 5

Goedkeuring van de 5de verrekening voor de verbouwingswerken aan de aanpalende woning aan het 
ontmoetingscentrum vzw Amigo Heurne aan de Heurnestraat.

41. Fluvius: nieuwe installatie openbare verlichting in de Trekweg Rechteroever. Dossiernr. 
338131

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuwe installatie openbare verlichting 
in de Trekweg Rechteroever.

42. Telenet : uitbreiden en aanpassen van het ICS- net in de Berchemweg en Meersbloem-
Leupegem. 

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het telecommunicatienet 
in de Berchemweg en Meersbloem-Leupegem.

43. Tissenhovemolen - aanstellen studiebureau - bestek nr. D00032020. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het 
aanstellen van een studiebureau voor de uitvoering van dringende instandhoudingswerken aan de 
Tissenhovemolen.

44. Telenet : uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Blekerijstraat. Dossiernr. 25022726.

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het telecommunicatienet 
in de Blekerijstraat. 

45. Herinrichting Sint-Jozefsplein, Terkerkenlaan, Gelukstede, Groenstraat.

Het dossier werd uitgesteld.

46. Overwelven van gracht in de Tivolistraat t.h.v. huisnrs. 122-132.

Godkeuring van de aanvraag voor het overwelven van de gracht in de Tivolistraat over een lengte van 56 
meter tussen de huisnrs. 122 en 132 zodat een voetpad kan worden aangelegd.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

47. Bomen Park Liedts

Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen voor de bomen in het 
Liedtspark: aanvragen kapvergunning voor de dode bomen, uitvoeren van bodemwerken om de 
zuurstofhuishouding op peil te brengen en de gerooide bomen heraanplanten.

BESTUUR SPORT

48. Bestuur Sport. Leveren van meststoffen voor voetbalvelden sportcentrum A, B, D, E, F en G en 
voetbalvelden deelgemeenten(15)

Goedkeuring van de gunning voor het leveren van meststoffen voor de diverse voetbalvelden van de stad 
tijdens het dienstjaar 2020 aan de firma B.S.C.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

49. Aanvragen 15 min. parkeerplaatsen

Het dossier werd uitgesteld voor verdere verduidelijking.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

50. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
609.702,92 euro en 6.700,00 euro.

51. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
1.050.743,49 euro, 66,04 euro, 11,50 euro, 55,50 euro, 263.609,29 euro, 2.807,40 euro, 652,78 euro, 
28.114,63 euro en 9.680,00 euro.

52. Kastoestand d.d. 29/02/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand op datum van 29 februari 
2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 11.503.148,44 euro.

53. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en de 
voorwaarden ervan.

Het college neemt kennis van de machtiging aan het college voor het heffen van retributies en de 
voorwaarden ervan.

BESTUUR PERSONEEL

54. De aanstelling van een jobstudent in de bibliotheek op zaterdag

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent in de stedelijke openbare bibliotheek op zaterdag met 
ingang van 21 maart 2020 ter vervanging van twee medewerkers met ziekteverlof.

55. Actualisering van de bijdragenverzekering 1ste pijler

Het dossier werd uitgesteld.

KMO - HANDEL

56. Wegeniswerken Prins Leopoldstraat - Galgestraat en impact op de boerenmarkt.

Akkoord met de tijdelijke verhuis van de boerenmarkt op zaterdag van de parking aan het Burgemeester 
Thienpontstadion naar de Bekstraat omwille van werken. De tijdelijke verhuis zal getoetst worden aan 
een mogelijke duurzame verhuis door evaluatie op vlak van locatie en mogelijkheid tot uitbreiding van de 
omvang van de markt.

57. Maatregelen Corona handelaars en horeca.

Het dossier werd uitgesteld.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

58. Kosten aanmaningen buitenschoolse opvang

Akkoord met het voorstel voor de aanrekening van kosten van de aanmaningen voor het betalen van de 
factuur voor de buitenschoolse kinderopvang met ingang van 1 januari 2020.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 30 maart 2020.


