
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 15 JUNI 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Sybille De Vos: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 29 juni 2020

Het college stelt de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 29 juni 2020 vast. 
Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 15 juni 2020 wordt de vergadering via een 
videoconferentie georganiseerd.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone Vlaamse Ardennen op 29 
mei 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 29 mei 2020.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Participatietraject Buurtschuur Saffrou.

Het college neemt kennis van het verdere verloop van het participatietraject voor het invullen van de 
functie van de Buurtschuur op de site Saffrou, de vroegere centrale fabrieksloods van het bedrijf Saffre 
Fréres.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - schrijnwerkerij gelegen Nederenamestraat 81 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een IIOA van 
klasse 3 voor de schrijnwerkerij Nederenamestraat 81.

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder gelegen 
Dijkstraat 45-47-47A en Koningin Elisbethlaan 2 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van de melding van een IIOA van 
klasse 3 voor de tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder Dijkstraat 45-47-47A en 
Koningin Elisbethlaan 2.

6. Software containerpark.

Het college gaat akkoord met met het doorvoeren van een aanpassing van het softwarepakket van het 
recyclagepark aan de privacyregelgeving.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. Aktename melding.  Wolvenstraat 43.  Plaatsen van een veranda.

Het college neemt akte van de melding van het plaatsen van een veranda aan de woning Wolvenstraat 43.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 173.  Uitbreiden van een eengezinswoning 
met renovatie van de gelijkvloerse verdieping.

Voor het uitbreiden van de eengezinswoning Nederenamestraat 173  met renovatie van de gelijkvloerse 
verdieping wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.



9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hauwaart 51.  Bouwen open eengezinswoning.

Voor het bouwen van een open eengezinswoning Hauwaart 51 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kapellestraat 43.  Bouwen houtskeletbouw.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een houtskeletbouw Kapellestraat 43.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Esstraat 17.  Bouwen poolhouse met zwembad.

Voor het bouwen van een poolhouse met zwembad Esstraat 17 wordt door het college een 
omgevingsvergunning toegestaan.

12. Weigeren Omgevingsvergunning.  Meerspoort 37/39.  Wijzigen functie van één naar twee 
woningen.

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de functie van de panden Meerspoort 37-39 
van één naar twee woningen wordt door het college geweigerd.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hastingsstraat 31.  Aanpassen vergund ontwerp woning.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanpassing van het reeds vergunde ontwerp van 
de woning Hastingsstraat 31.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Aalststraat 176 - 180.  Regulariseren clubhuis rugby.

Voor de regularisatie van de gebruikte bouwmaterialen voor het clubhuis van rugbyclub Vlaamse 
Ardennen, Aalststraat 176-180 levert het college een omgevingsvergunning af.

15. Verlenen Omgevingsvergunning. Martijn Van Torhoutstraat 40. Verbouwen woning. 

Voor de verbouwing van de woning Martijn Van Torhoutstraat 40 levert het college een 
omgevingsvergunning af.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Mgr Lambrechtstraat 55. Slopen en herbouwen woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van de woning 
Monseigneur Lambrechtstraat 55.

17. Verslag Gecoro dd° 04/06/2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Gemeentelijke Commissie van 
Advies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op 4 juni 2020.

BESTUUR CULTUUR

18. Projectvoorstel voor het uitwerken van een cultuurroute in Oudenaarde en haar 
deelgemeenten, in eerste instantie als cultureel alternatief in tijden van COVID-19, in tweede 
instantie als een duurzaam cultureel project binnen de stad Oudenaarde. In samenwerking 
met de cultuurraad.

Het projectvoorstel 'cultuurroute in Oudenaarde en deelgemeenten' dat door de stedelijke dienst cultuur 
i.s.m. de cultuurraad werd uitgewerkt als positief alternatief voor alle culturele evenementen die door de 
coronacrisis werden afgelast, wordt door het college goedgekeurd. 

19. Programma Vlaanderen Feest! 2020 – aanpassingen omwille van Corona – herneming.

De door de coronacrisis noodgedwongen aangepaste programmatie voor Vlaanderen Feest! 2020 op 
vrijdag 10 juli wordt door het college goedgekeurd.

20. Aanvraag feestcheque Ijzerstraatcomié (bewoners van de Ijzerstraat).

Het college geeft zijn akkoord met de uitreiking van een feestcheque aan het  IJzerstraatcomité ter 
gelegenheid van de organisatie van een straatfeest op 23 augustus 2020.



BURGERZAKEN BEVOLKING

21. Aanvraag namenlijst voor enquête Vervoerregio Vlaamse Ardennen

Het college gaat ermee akkoord een namenlijst te bezorgen aan het studiebureau O'Twee dat in opdracht 
van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen een bevraging organiseert rond de mobiliteitsbehoeften in de 
regio.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

22. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkfabrieken Sint-Laurentius 
Ename en Sint-Walburga Oudenaarde.

EVENEMENTEN

23. Politiereglement op het verkeer nav verplaatste boerenmarkt

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de  verplaatste boerenmarkt die in de periode 
23 mei-18 juli 2020 in de Bekstraat plaatsvindt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

24. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2020. Bestek nr. W61432020. Goedkeuring 
gunning. 

Goedkeuring van de gunning aan de nv De Groote Gaston van het aanbestedingsdossier 'aanbrengen van 
wegmarkeringen op het grondgebied van de stad tijdens het dienstjaar 2020'.

25. Inname openbaar domein in de Meldenstraat 71-73 - dossier IOD1157175

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Meldenstraat 71 en 73 voor het 
bouwen van woningen tijdens de periode van 26/06 tot en met 31/08/2020.

26. Inname openbaar domein in de Hoogstraat nr. 18 - dossier IOD1156522

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een mobiele kraan in de Hoogstraat 18 voor het 
uitvoeren van dakwerken in de periode van 15 tot en met 30/06/2020.

27. Inname openbaar domein in de IJzerstraat nr. 26 - dossier IOD1157237

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de IJzerstraat 26 voor voor het 
uitvoeren van dakwerken in de periode van 29/06 tot en met 10/07/2020.

28. Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Leveren en plaatsen sportvloer - bestek 
nr. W00922017. Goedkeuring definitieve oplevering.

Goedkeuring van de definitieve oplevering voor het leveren en plaatsen van een nieuwe sportvloer in de 
stedelijke sporthal aan de Rodelos.

29. Ontmoetingscentrum Heurne - VZW Amigo: verbouwing aanpalende woning. Goedkeuring 
8ste verrekening

Goedkeuring van de 8ste verrekening voor de uitvoering van kleine meerwerken voor de verbouwing van 
de aanpalende woning van het ontmoetingscentrum Amigo aan de Heurnestraat.

30. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – technieken: Stopzetting plaatsingsprocedure perceel 1 
(HVAC en Sanitair) en goedkeuring gunning Perceel 2 (Elektriciteit) aan Aelectrics t.b.v. 
296.411,20 EUR incl. 21% btw

Stopzetting van de plaatsingsprocedure voor perceel 1 (HVAC en sanitair) en goedkeuring van de 
gunning van perceel 2 (elektriciteit) van de herinrichting van de stedelijke openbare bibliotheek in het 
Vleeshuis aan de Markt.

31. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken – HVAC (2) - bestek nr. W00332020. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het aanbestedingsdossiervoor de 
herinrichting van de stedelijke openbare bibliotheek in het Vleeshuis, onderdeel HVAC.



32. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) - bestek nr W61342020. Stopzetting van de 
plaatsingsprocedure.

Stopzetting van de plaatsingsprocedure voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen op diverse stad- en 
OCMW-gebouwen aangezien geen van de ingediende offertes voldeed aan de gestelde voorwaarden.

33. Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen) (2) - bestek nr W61662020. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van de nieuw opgestarte aanbestedingsprocedure 
voor het leveren en plaatsen van PV-installaties (zonnepanelen).

34. Fietstunnel onder N8 te Leupegem

Het college gaat akkoord met de verdere uitwerking door het studiebreau Antea van het ontwerp van de 
fietstunnel onder de N8 in Leupegem en de uitwerking van maatregelen voor de vlottere doorstroming 
van het verkeer op de N8 en de N60.

35. Erfpachtovereenkomst Sint-Jozefskerk

Het college gaat akkoord met de aangepaste erfpachtovereenkomst voor een periode van 60 jaar tussen de 
stad en de kerkfabriek Sint-Walburga voor het gebruik van de Sint-Jozefskerk.

BESTUUR SPORT

36. Factuur huur terreinen Sparta Bevere

Het college gaat akkoord met een uitstel van betaling tot 31 december 2020 van de factuur aan 
voetbalclub Sparta Bevere voor de huur van de terreinen aan de Doornikse Heerweg.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

37. Parkeerregime tijdelijke parking Schelde Eiland

Het dossier werd uitgesteld.

38. Vervoerregio - Ontwerpsynthesenota openbaar vervoerplan 

Het dossier werd uitgesteld.

39. Autodelen - campagne SOLVA

Het college gaat akkoord met de voorgestelde communicatiecampagne rond het regionaal netwerk van 
elektrische deelauto's, georganiseerd door de dienstverlenende intercommunale Solva.

40. Opstalle - maatregelen verkeersveiligheid

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

41. 2de Kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019 tbv 9.823,50 euro

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende de Algemene Gemeentelijke 
Heffing Gezinnen vast ten bedrage van 9.823,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.

42. 2de kohier betreffende de belasting op logiesverstrekkende exploitaties, aj. 2019 ten bedrage 
van 330,78 euro

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het 2de kohier betreffende de belasting op 
logiesverstrekkende exploitaties aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 330,78 euro en verklaart het 
uitvoerbaar.



43. Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2019 ten bedrage van 
737,50 euro

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het kohier betreffende de belasting op de inzameling en 
verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark 
DIFTAR aanslagjaar 2019 vast ten bedrage van 737,50 euro en verklaart het uitvoerbaar.

44. Onverhaalbare posten Diftar

Het college keurt de lijst met onverhaalbare posten in het kader van Diftar goed.

45. Heropstart verzending aanslagbiljetten

Het college gaat akkoord met de heropstart van de verzending van aanslagbiljetten en 
betaalherinneringen, die in het kader van de coronacrisis tijdelijk werd stopgezet.

46. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
135.504,73 euro en 102,03 euro.

47. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
3.000,00 euro, 165.823,70 euro, -3.993,00 euro, 8,84 euro, 3.000,00 euro, -34,72 euro, 7.000,00 euro, 
40.493,63 euro, 62.118,09 euro, 25.911,21 euro en 17.051,92 euro.

48. Kastoestand d.d. 29/05/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
29 mei 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 21.917.656,53 
euro.

BESTUUR PERSONEEL

49. Aanstelling opvangkrachten - monitor vakantieopvang.

Goedkeuring van de aanstelling van de opvangkrachten die tijdens de zomervakantieopvang in het KBO 
Sint-Walburga als monitor aan de slag gaan.

50. Verlenging tijdelijke aanstelling adm medewerker financiën.

Goedkeuring van de verlenging van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker voor de 
financiële dienst voor de periode 1 juli-30 september 2020.

51. Selectie directeur muziek, woord en dans bij de stedelijke academie - deeltijds kunstonderwijs.

Goedkeuring van de aangepaste lijst van kandidaatstellingen voor de functie van directeur van de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

KMO - HANDEL

52. Inname openbaar domein. Vergunning tot plaatsen van twee bloembakken en een kar voor 
koopwaar. Henriette & Juliette, Broodstraat 25 te Oudenaarde

Het college levert een vergunning af voor het plaatsen van twee bloembakken en een kar voor het 
uitstallen van koopwaar op het voetpad ter hoogte van de handelszaak Broodstraat 25.

53. Afwijking op de wekelijkse rustdag

Goedkeuring van de aanvraag om afwijking op de wekelijkse rustdag tijdens de koopjesperiode van 
zondag 2 augustus  tot met zaterdag 8 augustus.

54. Vraag voor extra terrasruimte. Café 't Perrongeluk, Ohiostraat 176

Het college gaat in op de vraag voor de uitbreiding van de  terrasruimte van café 't Perrongeluk, 
Ohiostraat 176 tijdens de periode van 15 juni tot en met 2 oktober 2020 op voorwaarde dat alle 
voorwaarden in het kader van de coronacrisis worden nageleefd.



JEUGD

55. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers die instaan voor de begeleiding van activiteiten 
die door de stedelijke jeugddienst worden georganiseerd.

56. Stageaanvraag jeugddienst

Het college gaat ermee akkoord dat een student van de Arteveldehogeschool op diverse data stage loopt 
bij de stedelijke jeugddienst in het kader van een Bachelorproef rond maatschappelijk engagement.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 29 juni 2020.


