
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 27 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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

1. RUP Stationsomgeving Oudenaarde.

Goedkeuring van de aanstelling van een advocaat voor het screenen van de startnota van het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Stationsomgeving Oudenaarde.

2. Negatief stedenbouwkundig attest.  Smalle Los.  Oprichten vrijstaande ééngezinswoning.

Het college levert een negatief stedenbouwkundig attest af voor het   oprichten van een vrijstaande 
ééngezinswoning aan de Smalle Los.

3. Verlenen omgevingsvergunning.  Kanunnikenstraat.  Bouwen rijwoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijwoning in de 
Kanunnikenstraat.

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ganzendries 39.  Bouwen van een woning

Voor het bouwen van een woning Ganzendries 39 wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

5. Verlenen omgevingsvergunning.  Baarstraat 56 - Remparden.  Verbouwen van een 
handelspand met woning tot meergezinswoning.

Voor het verbouwen van een handelspand met woning Baarstraat 56/Remparden tot een 
meergezinswoning wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

6. Verlenen omgevingsvergunning.  Wolvenberg 47.  Slopen woning, garage en tuinberging + 
stalling en afdak.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor  het slopen van de woning, garage en tuinberging, 
stalling en afdak Wolvenberg 47.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Wolvenstraat 20.  Oprichten carport.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een carport, Wolvenstraat 20.

8. Verlenen Omgevingsvergunning. Eindrieskaai.  Aanleggen Bikepark. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de aanleg en inrichting van een bikepark aan de 
Eindrieskaai.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Beaucarnestraat 31.  Renoveren van een woning.

Voor de renovatie van de woning Beaucarnestraat 31 wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Bulkendreef 22.  Plaatsen van een terrasoverkapping. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij de woning 
Bulkendreef 22.



BESTUUR CULTUUR

11. Projecttoelagen socio-culturele projecten 2020-01 (aanvragen indienronde: april). Wijzigingen 
t.g.v. COVID-19.

Het college gaat akkoord met de geactualiseerde beoordeling door de stedelijke cultuurraad van de 
aangevraagde projecttoelagen 2020-2021 voor socio-culturele projecten, die door de coronacris 
noodgedwongen moest herzien worden wegens de afgelasting van diverse projecten.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

12. Concessies.

Goedkeuring van de aangevraagde grafconcessies op de stedelijke begraafplaats.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

13. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabrieken Sint-Laurentius 
Ename en Sint-Martinus Melden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

14. Aanleg en herstel voetpaden - dienstjaar 2017 - perceel 1 ( voetpaden gelegen op de linkeroever 
van de Schelde) - bestek nr. W00382017. Goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedkeuring van de voorlopige aanvaarding van de werken voor de aanleg en het herstel van diverse 
voetpaden tijdens het dienstjaar 2017.

15. Omgevingswerken Burgemeester Thienpontstadion - sporthal  - bestek nr. W00742017. 
Goedkeuren van de aangepaste eindafrekening.

Goedkeuring van de aangepaste eindafrekening voor de omgevingswerken ter hoogte van het 
Burgemeester Thienpontstadion en de stedelijke sporthal aan de Rodelos.

16. ICT: Uitvoering van diverse dossiers door NV Cevi, Bisdomplein 3, 9000 Gent. Goedkeuring 
definitieve oplevering en vrijgave borg.

Goedkeuring van de definitieve aanvaarding en vrijgave van de waarborg met betrekking tot diverse 
dossiers uitgevoerd door Cevi NV, onder meer voor de huur van ICT-licenties, uitbreiden van de centrale 
opslagcapaciteit en leveren en installeren van nieuwe servers voor het datacenter van de stad.

17. Inname openbaar domein in de Meldenstraat nr. 20 - dossier IOD1142755.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Meldenstraat 20 voor het uitvoeren 
van gevelwerken tijdens de periode van 07/05 tot en met 08/06/2020.

18. Meerjarenplanning 2020-2025: ACT-25 fietsvoorzieningen

Het college gaat akkoord met het door de ontwerpdienst van de stad voorgesteld plan van aanpak voor de 
uitbreiding van de fietsvoorzieningen op het grondgebied van de stad zoals voorzien in de 
meerjarenplanning 2020-2025.

BESTUUR SPORT

19. Sportkot versus corona

Akkoord om aan de uitbaters van 't Sportkot in Leupegem gedurende de verplichte sluitingsperiode 
wegens de coronacris geen concessievergoeding aan te rekenen.



20. Aanleg bikepark

Principiële goedkeuring van de aanleg van een bikepark voor mountainbikers en BMX-ers in het stedelijk 
sportcentrum langs de Rietgracht en de Eindrieskaai. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma 
die momenteel aan de ontdubbeling van de Rietgracht werkt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Trage wegenplan Eine - Heurne - Mullem

Het dossier werd uitgesteld.

22. Trage wegenplan Nederename - Mater - Welden

Akkoord met de uitbreiding van de wenselijkheidskaart van het trage wegenplan voor Nederename, Mater 
en Welden met de trage wegen nrs. 126 en 997 en akkoord met de voorgestelde timing voor de afronding 
van het dossier.

23. Aanvragen verkeersspiegels

Akkoord met de aangevraagde locaties voor het plaatsen van een verkeersspiegel, met uitzondering van 
de Mullemstraat en Schoolstraat/Serpentstraat. Nagaan of op de locaties voldoende ruimte beschikbaar is 
om de spiegels te plaatsen.

24. Aanvragen zebrapaden op gemeentewegen

Het dossier werd uitgesteld.

25. Vervoerregio - derde voorstel vervoer op maat

Het college neemt nota van het derde voorstel 'vervoer op maat' van de Vervoersregioraad Vlaamse 
Ardennen en vraagt verder overleg met het oog op een beter voorstel voor de stad.

26. Vervoerregio: bestuurlijke bijeenkomst 03/04/20 - ontwerpverslag

Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de Vervoerregioraad Vlaamse 
Ardennen op 3 april 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

27. Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de rapportering van de fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten op datum van 31 december 2019 en 31 maart 2020.

28. Invordering retributies en belastingen

Het college gaat ermee akkoord tijdens de coronacrisis de invordering van diverse retributies en 
belastingen tijdelijk on hold te zetten. Dat geldt niet voor openstaande vorderingen die van voor de crisis 
dateren.

29. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
43.937,72 euro, 5.453,40 euro en 1.350,00 euro.

30. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
894.944,59 euro, 14.412,26 euro, -30,78 euro, 8.022,61 euro, 30,00 euro, 20.503,37 euro, 10.028,22 euro, 
14,81 euro, 382,46 euro, 17.843,96 euro, 1.350,00 euro, -2.593,40 euro, 70.978,73 euro en 5.072,75 euro.



31. Kastoestand d.d. 31/03/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
31 maart 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 16.350.789,37 
euro.

32. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen

Het college neemt kennis van de verzamelstaat van vorderingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

33. Levering van elektriciteit en aardgas - aansluiting bij aankoopcentrale Vlaams Energie-bedrijf 
nv en goedkeuren van de specifieke overeenkomsten met het Vlaams Energie-bedrijf nv.

Goedkeuring van de aansluiting bij de aankoopcentrale van het Vlaams Energie-bedrijf nv en van de 
specifieke overeenkomsten ter zake in het kader van de leveringen van gas en elektriciteit.

34. Aankoop dooizout dienstjaren 2020-2021 - Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning van de levering van dooizout tijdens de dienstjaren 2020-2021 aan de firma 
FAM International.

35. Opdracht tot het ontwerpen van een  logo en huisstijl voor het lokaal bestuur van Oudenaarde 
- Goedkeuring lastvoorwaarden

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'ontwerpen van een  logo en huisstijl voor het lokaal bestuur 
van Oudenaarde ': lastvoorwaarden, raming en de wijze van gunnen.

36. Aankoop van herbruikbare mondmaskers voor de inwoners van Oudenaarde (dienst 
Veiligheid). Goedkeuren omschrijving technische specificaties en gunning.

Goedkeuring van de raming en de technische specificaties in het aankoopdossier van herbruikbare 
mondmaskers voor de inwoners van Oudenaarde,   zoals opgesteld oor de dienst Veiligheid. De levering 
van de mondmaskers wordt gegund aan de organisatie Think Pink.

BESTUUR PERSONEEL

37. Verlenging aanstelling sportpromotor, onbepaalde duur.

Goedkeuring van de verlenging voor onbepaalde duur van de aanstelling van een voltijds sportpromotor 
in contractueel dienstverband met ingang van 5 mei 2020.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

38. Uitbetaling subsidie LOGO Gezond + vzw

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de subsidie 2020 aan LOGO Gezond+ vzw. Het dossier 
wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

39. Gratis opvang buitenschoolse opvang gedurende coronacrisis

Het college gaat ermee akkoord de buitenschoolse kinderopvang tijdens de coronacrisis gratis aan te 
bieden tot en met 14 mei 2020.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 11 mei 2020.


