
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN DINSDAG 14 APRIL 2020 OM 07.30 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Mathieu Mas: schepenen;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen

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. Agenda gemeenteraad 27 april 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 april 2020. Ingevolge het 
besluit van de burgemeester dd. 14 april 2020 zal de vergadering via een videoconferentie georganiseerd 
worden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

2. Verlenen omgevingsvergunning.  Haagstraat 19.  Verbouwen eengezinswoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Haagstraat 19.

3. Verlenen omgevingsvergunning.  Hamstraat 7.  Plaatsen siliconenpleister.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanbrengen van siliconenpleister op de gevel van 
de woning Hamstraat 7.

4. Verlenen omgevingsvergunning.  Kapellestraat 34.  Bouwen van een aanbouw.

Voor het uitbreiden van de woning Kapellestraat 34 met een aanbouw wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Weldenstraat.  Vernieuwen doorsteek onder Weldenstraat.

Voor het vernieuwen van de doorsteek onder de Weldenstraat ter hoogte van de Houtstraat wordt door het 
college een omgevingsvergunning afgeleverd.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Baarstraat 35.  Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de woning Baarstraat 35.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Ronsen Heerweg 52.  Uitbreiden vrijstaande 
ééngezinswoning.

Voor het uitbreiden van de woning Ronse Heerweg 52 wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

8. Aktename melding.  Vaddenhoek 25.  Plaatsen van een veranda.

Het college neemt akte van de melding van de plaatsing van een veranda aan de woning Vaddenhoek 25.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Koestraat.  Bijstellen verkaveling.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bijstellen van een vergunde verkaveling in de 
Koestraat. 



10. Verlenen omgevingsvergunning.  Zoetebeekweg.  Rooien van 10 bomen.

Voor het rooien van tien bomen aan de Zoetebeekweg wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd met de verplichting eenzelfde aantal bomen her aan te planten.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Jagerij 87.  bouwen van een aardappelloods, weegbrug, 
elektriciteitscabine en bijkomende verharding.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen van een aardappelloods, een 
elektriciteitscabine, de plaatsing van een weegbrug en de aanleg van bijkomende verharding Jagerij 87.

12. Weigeren Omgevingsvergunning. Heurnestraat 263. Verharden van de voortuin. 

Er wordt door het college geen omgevingsvergunning verleend voor het verharden van de voortuin 
Heurnestraat 263 omdat de aanvraag niet voldoet aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

13. Weigeren omgevingsvergunning.  Schaatsputte 7.  Slopen van stallen.

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het slopen van stallen aan Schaatsputte 7 wordt door het 
college geweigerd.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Dijkstraat 28. Verbouwen woning tot 2 entiteiten.

Voor de verbouwing van de woning Dijkstraat 28 naar twee woonentiteiten wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  M Van Torhoutstraat 137. Functiewijziging woning naar 
opslag. 

Voor de functiewijziging van het pand Martijn Van Torhoutstraat 137 van woning naar opslagruimte 
wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.

16. Verlenen omgevingsvergunning.  Hamstraat 22.  Plaatsen terrasoverkapping.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan de woning 
Hamstraat 22.

17. Arrest RvVb.  Lotharingenstraat.  Rooien bestaande vegetatie, het slopen van een chalet en het 
herprofileren van het terrein. Vernietiging besluit.

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningbetwistingen met de vernietiging 
van de stedenbouwkundige vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen voor het rooien van vegetatie, 
slopen van een chalet en herprofileren van een terrein aan de Lotharingenstraat.

BESTUUR CULTUUR

18. Verplaatsen geannuleerde voorstellingen/evenementen wegens Coronavirus. Update

Het college gaat akkoord met het afgelasten of verplaatsen van diverse voorstellingen in het 
cultuurcentrum De Woeker en andere evenementen wegens de geldende maatregelen tegen het 
coronavirus.

19. Aanvraag feestcheque De Baarpoorters (bewoners van de Baarstraat). 

Er wordt een feestcheque toegekend aan De Baarpoorters n.a.v. de organisatie van een buurtfeest met 
diverse activiteiten voor de bewoners van de Baarstraat op 20 september 2020.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

20. Organisatie afhaalservice bibliotheek.

Het college stemt in met het voorstel van de bibliotheek om vanaf 17 april ingevolge de langdurige 
sluiting door de coronacrisis van start te gaan met een gratis afhaalservice van maandag tot vrijdag in de 
namiddag.



EVENEMENTEN

21. Livestream initiatief in tijden van corona crisis

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

22. Leveren en plaatsen van ballenvangers - voetbalveld KWIK Eine en voetbalveld Opperije. 
Goedkeuren gunning aan D & D sport nv t.b.v. 37.057,60 EUR (excl.btw).

Goedkeuren van de gunning voor het leveren en plaatsen van ballenvangers op het voetbalveld van 
KWIK Eine en het voetbalveld aan Opperije aan de firma D&D Sport.

23. Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer Oudenaarde - bestek nr. D59742019. Goedkeuring 
gunning.

Goedkeuren van de gunning van de dienstverleningsovereenkomst voor het rioolbeheer in Oudenaarde 
aan Aquafin. De overeenkomst geldt voor een periode van 5 jaar.

24. Cultuursite De Woeker

Het college gaat akkoord met deelname aan de open oproep van de Vlaams Bouwmeester om ontwerpen 
in te dienen voor de uitbouw van de site De Woeker tot een multifunctionele cultuursite. Het dossier 
wordt eind april aan de gemeenteraad voorgelegd.

25. Herinrichting Sint-Jozefsplein.

Voor de herinrichting van het Sint-Jozefsplein opteert het college ervoor dat een deel van het plein 
beschikbaar blijft voor het parkeren van bussen zoals momenteel het geval is.

BESTUUR SPORT

26. Criteria onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij de sportdienst

Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger om de organisatie van het sportreferendum mee in 
goede banen te leiden en met de uitbetaling van een vrijwilligersvergoeding.

27. Annulatie van jeugd- en sportactiviteiten n.a.v. Corona

Het college beslist het dossier te herbekijken in functie van de op nationaal vlak afgekondigde 
coronamaatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

28. Trage wegenplan Eine - Heurne - Mullem

Het dossier werd uitgesteld.

29. Trage wegenplan Mater - Nederename - Welden

Het dossier werd uitgesteld.

30. Subsidiedossier schoolomgevingen

Het college gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen om de verkeersveiligheid in 
schoolomgevingen te verbeteren en zal ook het advies van de betrokken scholen inwinnen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

31. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
37.879,19 euro, 5.236,55 euro en 16.875,62 euro.



32. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
439.283,05 euro, 150.000,00 euro, 7.031,00 euro, 16.894,60 euro, 301,14 euro, 3.000,00 euro, -859,26 
euro, 3.273,90 euro, 43.924,44 euro, 62,69 euro en 73.088,49 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

33. Aankoop van een hakselaar - bestek nr L00022020
Goedkeuring gunning. 

Goedkeuring van de gunning van de aankoop van een hakselaar ten behoeve van de technische diensten 
aan het bedrijf De Preester-Van Den Bossche.

34. Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2020 - bestek nr L00032020. Goedkeuring 
gunning.

Goedkeuring van de gunning van de aankoop van diverse betonproducten tijdens het dienstjaar 2020 aan 
de firma Firmin Ottevaere & Co.

BESTUUR PERSONEEL

35. Aanstelling jobstudenten jeugddienst, Paasvakantie 2020.

Goedkeuring van de aanstelling van diverse jobstudenten die mee instaan voor de begeleiding van 
activiteiten tijdens de speelpleinwerking van de stedelijke jeugddienst in de paasvakantie.

36. Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld. 

Vaststelling van de disponibiliteit van een arbeider van de technische dienst wegens ziekte en de 
toekenning van een wachtgeld.

KMO - HANDEL

37. Premiestelsels kernwinkelgebied. Toekennen subsidie voor het handelspand gelegen te 
Oudenaarde, Markt 54

Toekennen van een subsidie voor de gevelrenovatie van het handelspand Markt 54 en het uitvoeren van 
aanpassingswerken om wonen en/of werken boven het pand mogelijk te maken.

38. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Boef, 
Tussenbruggen 20 te Oudenaarde

Afleveren van een vergunning voor het plaatsen en uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar 
domein door de horecazaak Boef, Tussenbruggen 20.

39. Voorstel steunmaatregelen aan ondernemers getroffen door coronacrisis

Het college gaat akkoord met de verdere uitwerking van   steunmaatregelen aan ondernemers die 
getroffen worden door de  coronamaatregelen. Het dossier wordt eind april voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

40. Aanstelling vrijwilligers kinderopvang vakantieperiodes 2020.

Goedkeuring van de lijst met vrijwilligers die tijdens de schoolvakanties instaan voor de kinderopvang in 
het kinderopvangcentrum Begijnhof.

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


