
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 18 MEI 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 COMMUNICATIE

1. Voorstel van teksten Info Magazine juni 2020.

Het college adviseert de voorgestelde teksten voor het Info Magazine van juni 2020 gunstig.

TOERISME

2. Gebruik Bisschopskwartier door AZ Oudenaarde.

Akkoord met het tijdelijk gebruik tot eind juni van het gelijkvloers van het Bisschopskwartier door het 
Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde als wachtplaats om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen voor 
het in acht nemen van voldoende afstand.

3. Wandelzoektocht 

Akkoord met medewerking aan de jaarlijkse wandelzoektocht van KWB Oudenaarde tussen 15 juli en 15 
november door verkoop van de routeboekjes in de dienst toerisme, het aanbieden van een consumptie in 
een plaatselijke horecazaak en het verloten van cadeaubonnen t.w.v. 50,- euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Beroep Leegstand Prins Leopoldstraat 27 bus 2

Het beroep tegen de opname van het pand Prins Leopoldstraat 27 bus 2 in het leegstandsregister wordt 
gunstig beoordeeld. Het pand wordt uit het leegstandsregister geschrapt.

5. Beroep leegstand - Duytstraat 2 (O)

Het beroep tegen de opname van het pand Duytstraat 2 in het leegstandsregister wordt ontvankelijk maar 
ongegrond beoordeeld. Het pand wordt niet uit het leegstandsregister geschrapt.

6. Beroep leegstand - Paalstraat 8

Het beroep tegen de opname van het pand Paalstraat 8 in het leegstandsregister wordt gunstig beoordeeld. 
Het pand wordt uit het leegstandsregister geschrapt.

7. Beroep leegstand - Desiré Waelkensstraat 60 bus 403

Het beroep tegen de opname van het pand Désiré Waelkensstraat 60 bus 403 in het leegstandsregister 
wordt ontvankelijk maar ongegrond beoordeeld. Het pand wordt niet uit het leegstandsregister geschrapt.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 80.  Rooien bomen

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het rooien van bomen Wortegemstraat 80.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Schapendries 18.  Verbouwen en uitbreiden 
ééngezinswoning.

Voor het verbouwen en uitbreiden van de  ééngezinswoning Schapendries 18 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

10. Geen aktename melding.  Mijttestraat 24.  Bouwen van een garage.

Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een garage Mijttestraat 24. Voor het 
dossier moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.



11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Doornikse Heerweg 40. Bouwen van een tuinhuisje

Voor de bouw van een tuinhuisje aan de Doornikse Heerweg 40 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 105.  Plaatsen houten afsluiting

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het plaatsen van een houten afsluiting 
Wortegemstraat 105.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 186.  Plaatsen van isolatie en 
gevelbepleistering.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanbrengen van isolatiemateriaal en 
gevelbepleistering aan de woning Robert De Preesterstraat 186.

14. Geen aktename melding.  Stuivegemstraat 5.  Bouwen garage.

Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een garage Stuivegemstraat 5. Voor het 
dossier is een vereenvoudigde omgevingsvergunningsaanvraag vereist.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Broekstraat 142.  Bouwen meergezinswoning. 

Voor het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parking Broekstraat 142 levert het 
college een omgevingsvergunning af.

16. Nieuwe straatnamen project Saffrou

Binnen het project-Saffrou (de herontwikkeling van de voormalige textielfabriek Saffre Frères) krijgen de 
nieuwe pleinen en straten de namen Machineplein, Loodsplein, Johanna van der Gheynststraat en 
Elisabeth De Saedeleerstraat mee.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

17. Voorstel heropening bibliotheek op 25 mei 2020.

Het college gaat akkoord met het voorgestelde scenario voor de heropening van de stedelijke openbare 
bibliotheek in het Vleeshuis op 25 mei. Alle veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis 
worden daarbij in acht genomen.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

18. Grafkelders niet langer aanbieden

Het dossier werd uitgesteld. Er zal een beslissing genomen worden op het ogenblik dat het globaal plan 
van aanpak voor de herinrichting van de begraafplaats aan de Pontstraat in Eine wordt opgemaakt.

EVENEMENTEN

19. Politiereglement op het verkeer in de Nederstraat n.a.v. de coronamaatregelen om het 
winkelen veiliger te maken.

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer in de Nederstraat naar aanleiding van de 
versoepeling van de coronamaatregelen en de heropening van winkels. Op vrijdag en zaterdag wordt de 
straat verkeersvrij tussen 10.00u en 18.00u met uitzondering van het openbaar vervoer, taxi's en 
leveranciers voor laden en lossen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

20. Renovatie voetwegen - dienstjaar 2020 - bestek nr. W61222020. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning van de werken voor de renovatie van voetwegen tijdens het dienstjaar 2020 
aan de firma Steenhaut bvba.

21. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - bestek nr. W60592019. Goedkeuren 
gunning.

Goedkeurig van de gunning van de werken voor het herstel en de aanleg van wegen en voetpaden in 
natuursteen tijdens het dienstjaar 2020 aan de firma Cochuyt-De Smet bvba.



22. OC Heurne: verbouwing aanpalende woning - goedkeuring verrekening 6 en 7

Goedkeuring van de verrekeningen nrs. 6 en 7 voor de uitvoering van bijkomende werken tegen 
overeengekomen prijzen in het kader van de verbouwing van de aanpalende woning aan het 
ontmoetingscentrum Amigo in de Heurnestraat in Heurne.

23. Renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat. Aanvraag van NV Aquafin tot verkrijgen van 
een Ministerieel Besluit tot verklaring van openbaar nut. Onderzoek de Commodo et 
Incommodo. Bericht.      

Bekendmaking van de aanvraag van de NV Aquafin voor het verkrijgen van een Ministerieel Besluit met 
verklaring van openbaar nut van de renovatiewrken aan de collector Bruwaan en Serpentstraat. In het 
kader van het onderzoek de Commodo et Incommodo ligt het dossier gedurende 30 kalenderdagen van 2 
juni 2020 tot 3 juli 2020 ter inzage van het publiek in het administratief centrum.

24. Uitbating passantenhaven. Goedkeuring aangepaste dienstenovereenkomst met de Vlaamse 
Pleziervaart Federatie vzw.

Het dossier werd uitgesteld.

25. Inname openbaar domein op het Sint-Jozefsplein t.h.v. nrs. 3-5-7 - dossier IOD1147792

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een torenkraan op het Sint-Jozefsplein voor 
uitvoering van werken in het kader van het ontdubbelen van de verbindingsriolering in de Rietgracht 
gedurende de periode 26/05 tot en met 17/07/2020.

26. Fluvius: uitbreiden laagspanningsnet voor klantaansluiting in de Gentstraat 107 - Kerkkouter. 
Dossiernr. 339849-20269602.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het uitbreiden van het laagspanningsnet in de Gentstraat 
107-Kerkkouter.

27. Renovatie voetwegen 2020. Deelopdracht Leenvoetweg.

Akkoord met de renovatie van de Leenvoetweg in Bevere in het kader van het globaal dossier 'Renovatie 
voetwegen 2020', op voorwaarde dat de breedte van de verharding gemaximaliseerd wordt.

28. Bouw van Pompstation Westerring 35 (LUMAP) 

Het college beslist geen pompstation te bouwen t.h.v. Westerring 35. De bedrijven moeten zelf instaan 
voor het zuiveren van hun afvalwater door middel van een IBA.

29. Verplaatsen kopmuur t.h.v. Roosstraat 10.

Het college gaat akkoord met het verplaatsen van de kopmuur t.h.v. de overwelving van de gracht in de 
Roosstraat 10. De kostprijs valt ten laste van de aanvrager.

30. Clear Channel Belgium - impact Coronamaatregelen. 

Het dossier werd uitgesteld.

31. Huren gebouw voor tijdelijke huisvesting bibliotheek

Het college gaat akkoord met het huren van het gebouw Wijngaardstraat 9 voor de tijdelijke huisvesting 
van de stedelijke openbare bibliotheek tijdens de herinrichtingswerken van het Vleeshuis. Met de 
eigenaars van het pand wordt een huurovereenkomst afgesloten.

BESTUUR SPORT

32. Infrastructuursubsidie Absolut Watersportclub vzw - kleine investering

Goedkeuring van een infrastructuurtoelage aan Absolut Watersportclub vzw voor een kleine investering 
door de club: het aanbrengen van plafondisolatie en  het herbelatten van de achterkant van het clubhuis.

33. Aanvraag erkenning sportclub MVC Synergie Oudenaarde.

Het dossier werd uitgesteld voor verder onderzoek.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

34. Mobiliteitsplan - bevraging actoren

In het kader van de opmaak van een oriëntatienota voor het nieuwe mobiliteitsplan wordt aan diverse 
actoren een vragenlijst overgemaakt. Het gaat onder meer over de adviesraden, de buurgemeenten, de 
veiligheidsdiensten, wegbeheerders, openbaar vervoersmaatschappijen.

35. Opstalle - maatregelen verkeersveiligheid

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36. BBC onverhaalbare posten - gemeentelijke administratieve sancties.

Het college keurt de lijst met onverhaalbare facturen goed in het kader van de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties. Het gaat over personen die van ambtswege uit het bevolkingsregister werden 
afgevoerd en van wie de verblijfplaats onbekend is.

37. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikels 559000043, 559000044 & 559000045 - ongunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aanslagjaar 2019 - kohierartikels 559000043, 559000044 & 559000045, wordt door 
het college ongunstig beoordeeld.

38. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2019 - - kohierartikel 
251921143487 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 251921143487 - 
wordt gunstig beoordeeld.

39. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2019 - kohierartikel 
251920730229 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 251920730229, 
wordt gunstig beoordeeld.

40. Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aj. 2019 - kohierartikel 
251921521080 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het containerpark-Diftar, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 251921521080 - 
wordt gunstig beoordeeld.

41. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
66.789,34 euro en 14.293,40 euro.

42. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
54.257,64 euro, 57.249,61 euro, 58,60 euro, 27.664,00 euro, 16.590,82 euro, 15.250,00 euro, 10.250,00 
euro, 73.020,62 euro, 9.553,46 euro, 42.384,76 euro en 4.216,08 euro.

43. Interne controle van de centrale kas d.d. 11/05/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 11 mei 2020.



44. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 11/05/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 11 mei 2020  op datum van 11 mei 2020 met een saldo van 4.683,20 euro. Het 
te verantwoorden verschil bedraagt 0,00 euro.

45. Kastoestand d.d. 30/04/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
30 april 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 24.645.788,83 
euro.

BESTUUR PERSONEEL

46. Organisatie competentiebevraging

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met een extern deskundige in personeelsbeleid van de 
nv Accord.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

47. Verzoek om verlof voor een tijdelijke andere opdracht.

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om verlof voor 6 uur per week voor de uitoefening van 
een tijdelijke andere opdracht.

48. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht compositie/arrangeren/live studio electronics 
en klanklab ter vervanging van een zieke leerkracht.

49. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht compositie/arrangeren/live studio electronics 
en klanklab ter vervanging van een zieke leerkracht.

50. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht compositie/arrangeren/live studio electronics 
en klanklab ter vervanging van een zieke leerkracht.

51. Tijdelijke aanstelling leerkracht gitaar.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar voor het schooljaar 2019-2020.

52. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar ter vervanging van leerkracht met 
verlof.

53. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling doorlopende duur van een leerkracht hobo ter vervanging van 
een zieke leerkracht.

54. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo ter vervanging van een zieke leerkracht.

55. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling doorlopende duur van een leerkracht hobo ter vervanging van 
een leerkracht met verlof.

56. Reaffectatie.

Reaffectatie van een leerkracht hobo ter vervanging van een leerkracht met verlof.

57. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht muzikale en culturele vorming ter 
vervanging van een leerkracht met verlof.



58. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht viool ter vervanging van een leerkracht met 
verlof.

59. Tijdelijke aanstelling vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar ter vervanging van een leerkracht met 
verlof.

60. Tijdelijke aanstelling vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht gitaar en improvisatie ter vervanging van een 
leerkracht met verlof.

61. Verzoek om verlof tijdelijke andere opdracht

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om verlof voor 5 uur per week voor de uitoefening van 
een tijdelijke andere opdracht.

62. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur leerkracht vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling doorlopende duur van een leerkracht muzikale en culturele 
vorming ter vervanging van een leerkracht met verlof.

63. Verzoek om Zorgkrediet 1/5e

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om zorgkrediet met 1/5.

64. Verzoek om Gedeelte Loopbaanonderbreking met 1/5e voor medische bijstand.

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5.

65. Verzoek om verlof afwezigheid verminderde prestaties

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om verlof afwezigheid verminderde prestaties.

66. Verzoek om verlof afwezigheid verminderde prestaties

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om verlof afwezigheid verminderde prestaties.

67. Tijdelijke aanstelling leraar doorlopende duur vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling doorlopende duur van een leerkracht cello ter vervanging van 
een leerkracht met verlof.

68. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur vacant.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling doorlopende duur van een leerkracht saxofoon.

69. Tijdelijke aanstelling leraar vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht woordlab ter vervanging van een leerkracht 
met verlof.

70. Tijdelijke aanstelling leerkracht.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht woordlab.

71. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht verteltheater-stemregie en woordlab ter 
vervanging van een leerkracht met verlof.

72. Tijdelijke aanstelling leraar vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht verteltheater-stemregie en woordlab ter 
vervanging van een leerkracht met verlof.

73. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht woordlab, woordatelier en woordinitiatie ter 
vervanging van een zieke leerkracht.



74. Tijdelijke aanstelling leraar vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht theater, woordatelier, woordlab ter 
vervanging van leerkrachten met verlof.

75. Tijdelijke aanstelling leraar vervanging

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht woordlab, woordatelier en woordinitiatie ter 
vervanging van een leerkracht met uitbreiding verlof.

76. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht piano ter vervanging van een leerkracht met 
verlof.

77. Verzoek om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5e voor medische bijstand.

Goedkeuring van de aanvraag van een leerkracht om gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5.

78. Verzoek om verlof tijdelijk andere opdracht

Goedkeuring van de aanvraag om verlof voor 1 uur per week door een leerkracht voor de uitoefening van 
een tijdelijke andere opdracht.

79. Tijdelijke aanstelling leerkracht vervanging.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht piano ter vervanging van een leerkracht met 
bevallingsverlof.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

80. Gedeeltelijke en gefaseerde opstart KABK vanaf 25 mei 2020

Akkoord met de gedeeltelijke en gefaseerde heropstart van de lessen in de academie vanaf 25 mei 2020 
mits strikte toepassing van de door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis.

KMO - HANDEL

81. Verdeling aankoopbons.

Goedkeuring van de praktische aanpak voor het bedelen van de aankoopbonnen die voor elk Oudenaards 
huisgezin worden voorzien in het kader van de coronacrisis.

82. Graydon-rapport 'Hoe goed doen de bedrijven het in uw stad?' n.a.v. de coronacrisis.

Het college neemt kennis van het Graydon-rapport 'Zijn de bedrijven in uw stad klaar voor de heropstart?' 
dat naar aanleiding van de coronacrisis werd opgemaakt.

JEUGD

83. Stageaanvraag jeugddienst

Akkoord met de aanvraag voor het opstarten van een eerder door de coronacrisis uitgestelde stage van een 
leerling van de Bernardusscholen bij de stedelijke jeugddienst van 20 mei tot 26 juni.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

84. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang 

Goedkeuring van de lijst met vrijwilligers die tijdens de paasvakantie 2020 tijdens de reguliere 
schooluren instonden voor de voor- en naschoolse kinderopvang. De vrijwilligersvergoedingen worden 
door het stadsbestuur betaald.



85. Heropstart scholen vanaf 15/05/20

Naar aanleiding van de heropstart van de scholen op 15 mei zullen extra vrijwilligers worden ingezet voor 
de noodopvang in de scholen, het poetsen van de scholen en de buitenschoolse opvang. Het college 
besliste financieel tussen te komen in de kosten die die extra vrijwilligers met zich brengen voor zover de 
scholen de opvang niet met eigen personeel kunnen opvangen.

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


