
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 6 APRIL 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

Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 20 maart 2020 in het kader van de coronamaatregelen van 
de federale overheid, worden de vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau sedert 23 maart 
2020 via videoconferentie georganiseerd.

SECRETARIAAT

1. Vonnis rechtbank van eerste aanleg n.a.v. arbeidsongeval.

Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dd. 14 februari 2020, waarbij 
de burgemeester, de algemeen directeur en de stad niet aansprakelijk worden gesteld voor een 
arbeidsongeval van een stadsmedewerker in oktober 2015.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Ontwikkeling huisstijl Oudenaarde (stad + OCMW).

Het college gaat akkoord met het voorgestelde plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe 
huisstijl na de integratie van de stad en het OCMW. Er wordt onder meer een nieuw logo ontworpen en 
nieuwe lay-outsjablonen om de communicatie van stad en OCMW visueel 'herkenbaar' te maken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de exploitatie van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke inrichting voor de exploitatie van de 
bouwwerf gelegen Blekerijstraat 43 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van de exploitatie 
van een IIOA van klasse 3: een tijdelijke inrichting voor de exploitatie van de bouwwerf Blekerijstraat 43.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 1.  Renoveren voorgevel.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel van het pand 
Nederstraat 1.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 3.  Renoveren voorgevel  en aanbrengen 
publiciteitsmiddel.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel van het pand 
Nederstraat 3 en  het aanbrengen van een publiciteitsmiddel.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Nederstraat 5.  Renoveren voorgevel.

Voor het renoveren van de voorgevel van het pand Nederstraat 5 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Zwijndries.  Bouwen woonerf na sloop bestande bebouwing.

He college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woonerf aan de Zwijndries in 
Ename na het slopen van de bestaande bebouwing.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 38.  Herbouwen meergezinswoning en woning

Voor het slopen en herbouwen van de meergezinswoning en woning Beverestraat 38 wordt door het 
college een omgevengsvergunning verleend.



9. Verlenen omgevingsvergunning.  Beaucarnestraat 21.  Verbouwen van een café met woning.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een café met woning Beaucarnestraat 
21.

10. Verlenen omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 44.  Plaatsen siliconengevelbekleding.

Voor het aanbrengen van een siliconebekleding op de gevel van de woning Korenbloemlaan 44 wordt 
door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Hamstraat 5.  Plaatsen siliconenpleister.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanbrengen van siliconepleister op de gevel van 
de woning Hamstraat 5.

12. Recht van voorkoop - Hoogstraat 27

Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.

13. Recht van voorkoop - Oudstrijdersstraat 33

Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

14. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Eligius Eine 
en Sint-Laurentius Ename.

EVENEMENTEN

15. Aarova Rallysprint en randactiviteiten.

Het college geeft zijn principieel akkoord voor de organisatie van Aarova Rallysprint tijdens het weekend 
van 10 en 11 oktober 2020 en de daarmee gepaard gaande nevenactiviteiten.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

16. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61432020. Goedkeuring van 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossier voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied van de stad tijdens het dienstjaar 2020.

17. Weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat - bestek nr. w21792013. Goedkeuren van de 
eindafrekening.

Het college keurt de eindafrekening van de weg- en rioleringswerken in de Boembeekstraat in Volkegem 
goed.

18. ICT: Uitbreiding dossier onderhoud software t.b.v. de administratieve diensten. dienstjaar 
2020. goedkeuren gunning aan Cipal Schaubroeck nv t.b.v. 13.053,10 EUR (excl.btw).

Goedkeuring van de gunning voor de uitbreiding van het dossier onderhoud software ten behoeve van de 
administratieve diensten tijdens het dienstjaar 2020 aan de firma Cipal Schaubroeck.

19. Recreatiedomein Donk. Aanleg speelplein en omgevingswerken - bestek nr W000662017. 
Goedkeuren van de 5e verrekening. 

Goedkeuren van de 5de verrekening van de werken voor de aanleg van een speelplein en de uitvoering 
van omgevingswerken in het recreatiedomein Donk.

20. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019 - bestek nr. W59692019. Goedkeuring van 
de 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 1ste verrekening van de werken voor de aanleg en herstel van voetpaden tijdens het 
dienstjaar 2019.



21. Analyse waterbodems, baangrachten en waterlopen + opmaak technisch verslag - bestek nr. 
D60852020. Goedkeuren gunning.

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier voor de  analyse van waterbodems, 
baangrachten en waterlopen en de opmaak van het technisch verslag ter zake aan de firma Terra 
Engineering & Consultancy.

22. Inname openbaar domein in de Oudstrijdersstraat nr. 66 - dossier IOD1138801

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Oudstrijdersstraat 66 voor het 
uitvoeren van gevelwerken tijdens de periode van 13/04 tot en met 24/04/2020.

23. Inname openbaar domein in de Gevaertsdreef nr. 83 - dossier IOD1139041.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een mobiele kraan in de Gevaertsdreef 
83 voor het uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 26/03/2020 tot en met 15/05/2020.

24. Inname openbaar domein op de parking Rodelos - dossier IOD1139141.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een kraan op de parking aan de Rodelos voor de 
uitvoering van de werken voor het ontdubbelen van de riolering in de Rietgracht tijdens de periode van 
01/04 tot en met 17/07/2020.

25. Inname openbaar domein in de Pauwel Vanderscheldenstraat nr. 70 - dossier IOD1139669.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Pauwel Vander Scheldenstraat 70 
voor het bouwen van appartementen tijdens de periode van 21/04 tot en met 30/04/2020.

BESTUUR SPORT

26. BBC Haantjes - huur cafetaria Rodelos

Het college gaat ermee akkoord om tijdens de duur van de sluiting van de stedelijke sporthal door de 
coronamaatregelen geen huur aan te rekenen voor de cafetaria van de sporthal, die door basketbalclub 
BBC Haantjes Oudenaarde wordt uitgebaat. 

27. Organisatie Eliminator City Mountainbike.

Het dossier werd uitgesteld.

28. Sportkaart 55+

Het college gaat akkoord met de invoering van een sportkaart voor 55-plussers met ingang van september 
2020, waarmee aan lessenreeksen in diverse sportdisciplines kan worden deelgenomen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

29. Participatie gemeentelijk mobiliteitsplan

Het college gaat akkoord met het voorgestelde participatietraject bij de opmaak van het nieuwe 
mobiliteitsplan van de stad. Er wordt een bevraging bij diverse doelgroepen voorzien en een stuurgroep 
samengesteld. De voorziene bewonersvergaderingen worden gezien de coronamaatregelen uitgesteld.

30. Parkeer plus Zorg

Akkoord met de invoering van een Parkeer Zorg Plus-kaart voor zorgverleners aan huis. Het 
retributiereglement op het betalend parkeren zal worden aangepast en voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

31. Bezwaar tegen de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen, aj. 2019 - art. 249000272 - ongunstig

Een bezwaar tegen de belastingaanslag op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen voor het aanslagjaar 2019 wordt door het college ongunstig beoordeeld.



32. Bezwaar tegen de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 - kohieratikel 
309000005, ongunstig

Een bezwaar tegen de belastingaanslag op het weghalen van afvalstoffen aanslagjaar 2019 wordt door het 
college ongunstig beoordeeld.

33. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
24.449,25 euro en 54.543,86 euro.

34. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
205.278,89 euro, -1.760,59 euro, 68,72 euro, 80,14 euro, 73.500,00 euro, 2.857,46 euro, 326.874,73 euro, 
20.117,54 euro, 42.971,47 euro en 1.883,37 euro.

KMO - HANDEL

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

Goedkeuring van de wijziging in het wagenbestand van een Oudenaardse exploitant van taxidiensten.

36. Stopzetting van een abonnement op de wekelijkse markt.

Kennisneming en goedkeuring van de stopzetting met ingang van 1 mei 2020 van een abonnement op de 
wekelijkse donderdagmarkt door een marktkramer.

37. Toekennen van subsidie voor startende ondernemers

Goedkeuring van het toekennen van een subsidie van 3.000,- euro voor een startende ondernemer.

38. Voorstel van maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie n.a.v. de Coronacrisis.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

39. Coronavirus: compensatiemaatregelen voor kinderopvang.

Akkoord met de compensatievoorstellen in het kader van de negatieve gevolgen van de 
coronamaatregelen voor de  kinderopvanglocaties.

40. Goedkeuring van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met SOLVA betreffende 
“Energiehuis SOLVA en  IGS Lokaal Woonbeleid”

Goedkeuring van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de dienstverlenende intercommunale 
SOLVA betreffende “Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid”. SOLVA is sedert 2019 door de 
Vlaamse overheid erkend voor de steden en gemeente in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

41. Organisatie paasvakantie - kinderopvang - coronadreiging

Het college beslist dat de stad de vrijwilligersvergoeding van studenten en leerkrachten zal betalen die 
tijdens de paasvakantie instaan voor de kinderopvang in de basisscholen.

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


