
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 29 JUNI 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Sybille De Vos, Carine Portois: schepenen

SECRETARIAAT

1. Zittingen college en vast bureau tijdens de zomerperiode.

Het college beslist de laatste vergadering van het college en het vast bureau van het OCMW voor de 
zomervakantie op maandag 13 juli te plannen. Op 20 en 27 juli vinden geen vergaderingen plaats. De 
draad wordt opnieuw opgenomen op maandag 3 augustus.

TOERISME

2. Toerisme. Lijst socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristisch seizoen en bij 
evenementen - uitbreiding 3

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst van socio-culturele vrijwilligers die de dienst toerisme bijstaan 
tijdens weekends in het toeristisch seizoen en bij de organisatie van evenementen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa van klasse 3 - schrappen 2 rubrieken in omgevingsvergunning die betrekking 
hebben op het luik metaalbewerking voor de inrichting gelegen Westerring zn te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met  aktename van de melding van een iioa van 
klasse 3: schrappen van 2 rubrieken in de omgevingsvergunning met betrekking tot het luik 
metaalbewerking voor de inrichting Westerring zn.

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van een melding 
van een iioa van klasse 3 - bovengrondse propaangastank van 1.000 l gelegen Kleistraat 6 te 
Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met aktename van een melding van een iioa van 
klasse 3: een bovengrondse propaangastank van 1.000 liter Kleistraat 6.

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa van klasse 3 - bovengrondse propaangastank van 2.700 liter gelegen Houtstraat 6 
te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen met  aktename van de melding van een iioa van 
klasse 3: een bovengrondse propaangastank van 2.700 liter Houtstraat 6.

6. Omgevingsvergunning voor het veranderen van een iioa van klasse 2 - hergebruik 
bemalingswater herontwikkelingsproject gelegen Dijkstraat 47 te Oudenaarde 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het veranderen van een iioa van klasse 2: hergebruik 
van het bemalingswater in het herontwikkelingsproject Dijkstraat 47 (site Saffrou).

7. Advies betreffende een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van een IIOA van 
klasse 1 - pluimveebedrijf gelegen Herlegem 67 te Oudenaarde - gunstig.

Het college brengt géén advies uit over een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van een 
IIOA van klasse 1: een pluimveebedrijf gelegen Herlegem 67.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. Beroep leegstand Tivolistraat 183

Het beroep tegen de opname van het pand Tivolistraat 183 in het register van leegstand wordt 
ontvankelijk en gegrond verklaard. Het pand wordt uit het leegstandsregister geschrapt.

9. Beroep leegstand Kattestraat 45

Het beroep tegen de opname van het pand Kattestraat 45 in het register van leegstand wordt ontvankelijk 
maar ongegrond verklaard. Het pand wordt niet uit het leegstandsregister geschrapt.

10. Beroep leegstand Woeker 12

Het beroep tegen de opname van het pand Woeker 12 in het register van leegstand wordt ontvankelijk 
maar ongegrond verklaard. Het pand wordt niet uit het leegstandsregister geschrapt.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Windmolenstraat.  Bijstellen verkaveling.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling in de Windmolenstraat.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kouterstraat 57.    Bouwen van een machineloods + 
regularisatie van diverse werken op de landbouwzetel.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een machineloods en regularisatie 
van diverse werken op de landbouwzetel Kouterstraat 57.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Dijkstraat 29.  Slopen woning.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van de woning Dijkstraat 29.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Drijfweg 1.  Plaatsen van een omheining.

Voor het plaatsen van een omheining Drijfweg 1 wordt door het college een omegevingsvergunning 
afgeleverd.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf van Landaststraat.  Bouwen van 2x4 woningen

Voor het bouwen van tweemaal vier woningen op een terrein aan de Graaf Van Landaststraat-
Heurnestraat wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf van Landaststraat.  Bouwen van 4 gekoppelde 
woningen, transformator en gaskast.

Aflevering van een omgevingsvergunning voor de bouw van vier aaneengekoppelde woningen en het 
plaatsen van een transformator en een gaskast in de Graaf Van Landaststraat.

17. Geen aktename melding. Lucien Vandefonteynelaan 7. Verbouwen eengezinswoning.

Het college neemt géén akte van de melding van het verbouwen van de eengezinswoning Lucien 
Vandefonteynelaan 7 omdat voor de gevraagde werken een omgevingsvergunning moet aangevraagd 
worden.

18. Aktename melding.  Kerkgate 32. aanpassen van twee gevelopeningen

Het college neemt akte van de melding van het aanpassen van twee gevelopeningen van de woning 
Kerkgate 32.

19. Weigeren Omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 29.  Aanleggen bijkomende oprit

Er wordt géén omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een bijkomende oprit aan de woning 
Korenbloemlaan 29 om het groene karakter van de wijk niet in het gedrang te brengen.

20. Recht van voorkoop - Oudstrijdersstraat 76

Het college beslist zijn voorkooprecht op het pand Oudstrijdersstraat  76 niet uit te oefenen.

21. RvVB.  Doornikstraat.  Verzoekschrift tot vernietiging besluit Deputatie.

Het college neemt kennis van het verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot 
vernietiging van de beslissing van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen met niet-inwilliging van 
het beroep tegen de aflevering van een omgevingsvergunning voor de bouw van twee 
meergezinswoningen Doornikstraat-Désiré Waekensstraat.



BESTUUR CULTUUR

22. Animatie markt en centrumstraten zomer 2020.

Het college gaat ermee akkoord dat de stedelijke dienst cultuur een zomerprogramma uitwerkt met 
animatie op de markt en de centrumstraten tijdens de weekends van 11-12 en 17-18 juli 2020.

23. Aanvraag feestcheque buurtbewoners Arsenaalweg. 

Het college kent het Comité Speelstraat Arsenaalweg een feestcheque van 125,- euro toe voor de 
organisatie van een speelstraat met randanimatie op 11 en 12 juli 2020.

BURGERZAKEN BEVOLKING

24. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Goedkeuring van de ambtshalve afvoering van diverse personen uit het bevolkings- en 
vreemdelingenregister omdat ze niet daadwerkelijk op de opgegeven adressen verblijven en hun 
werkelijke verblijfplaats niet achterhaald kon worden.

BURGERZAKEN LANDBOUW

25. Paardenkijkdag - voorstel

Het college gaat akkoord met het voorgestelde (en door de coronacrisis afgeslankte) programma voor de 
Paardenkijkdag die in 2020 op zondag 4 oktober plaatsvindt. De geldende veiligheidsmaatregelen zullen 
strikt worden toegepast.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

26. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkfabriek Sint-Amandus 
Leupegem op 19 juni 2020.

EVENEMENTEN

27. Uitbetaling subsidies buurtcomités

Het college geeft zijn goedkeuring aan de uitbetaling van de  subsidies aan de Oudenaardse buurtcomités. 
Het gaat over een werkingstoelage voor het voorbije werkjaar.

28. Uitbetaling basis- en eerste werkingssubsidies feestcomités

Het college verleent zijn goedkeuring aan de uitbetaling van de  basis- en de eerste werkingssubsidies aan 
de Oudenaardse feesttcomités. Het gaat over toelagen voor 2020 en voor evenementen georganiseerd in 
de periode oktober 2019-maart 2020.

29. Uitbetaling nominatieve subsidies

Goedkeuring van de uitbetaling van de nominatieve subsidies aan diverse organisatoren voor activiteiten 
die het voorbije werkjaar werden georganiseerd.

30. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Grimbergen

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van de wijk Grimbergen als 
speelstraat op 4 en 5 juli 2020.

31. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Tuinwijk

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van de Tuinwijk als speelstraat 
van 19 tot 21 augustus 2020.

32. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Ouwerkerkstraat

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van de Ouwerkerkstraat als 
speelstraat van 10 tot 14 augustus 2020.

33. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Arsenaalweg

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van de Arsenaalweg als 
speelstraat op 11 en 12 juli 2020 en op 29 en 30 augustus 2020.

34. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat K. Albertstraat



Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de inrichting van de Koning Albertstraat als 
speelstraat van 10 tot 16 augustus 2020.

35. Evenement op openbaar domein: Sint-Amelberga Mater

Akkoord met de organisatie van de Sint-Amelbergaviering in Mater op vrijdag 10 juli op voorwaarde dat 
de geldende coronamaatregelen strikt worden nageleefd.

36. Evenement op openbaar domein: terras concerten kaffee Hyppo

Het college gaat akkoord met de organisatie tijdens de zomermaanden van 4 gratis terrasconcerten in de 
Sint-Walburgastraat t.h.v. kaffee Hyppo voor zover de geldende coronamaatregelen strikt worden 
nageleefd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

37. Weg- en riowerken in de Robert De Preesterstraat. Bestek nr. W00072017.2. Goedkeuren van 
de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen. 

Goedkeuring van de tweede verrekening van bijkomende werken met betrekking tot het dossier weg- en 
rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.  

38. Weg - en rioleringswerken in de verkaveling Scheldeboorden/kop - fase 0 - deelfase 1. 
Goedkeuren van de voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave van de borgstelling.

Goedkeuring van de voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave van de borgstelling met betrekking 
tot de weg- en rioleringswerken in de verkaveling Scheldeboorden/Scheldekop (fase 0-deelfase 1).

39. Ontmoetingscentrum (OC) Heurne - VZW Amigo - verbouwing aanpalende woning - bestek nr 
W01292018. Goedkeuring eindafrekening t.b.v. 331.815,48 EUR incl; 21% btw en voorlopige 
oplevering

Goedkeuring van de eindafrekening en voorlopige oplevering van de verbouwingswerken aan de 
aanpalende woning van het ontmoetingscentrum Amigo aan de Heurnestraat in Heurne.

40. Huur Microsoft licenties 2020-2021-2022. Goedkeuren gunning aan Cevi nv, Bisdomplein 3 , 
9000 Gent t.b.v. 27.948, 16 EUR/jaar excl. btw.

Goedkeuren van de gunning van de huur voor de periode 2020-2022 van Microsoft-licenties ten behoeve 
van de stads- en OCMW-diensten aan Cevi nv.

41. Fluvius : aanleg laagspanningskabel in de Devosstraat. Dossiernr. 7649417.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een laagspanningskabel in de Devosstraat. 

42. Proximus: Uitvoering van telecommunicatiewerken in Achter De Wacht.
Dossiernr. 472440. 

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken t.h.v. Achter 
De Wacht.

43. Inname openbaar domein op de Smallendam nr. 6 - dossier IOD1163589

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een werfinrichting aan de Smallendam 6 voor de 
uitvoering van bouwwerken aan de KBO-school tijdens de periode van 01/07/2020 tot en met 
01/07/2021.

44. Fluvius: Aanleg laagspanning en openbare verlichting voor de verkaveling Driesleutelstraat. 
Dossiernr. 333136. 

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een laagspanningsnet en openbare 
verlichting in de Driesleutelstraat.

45. Fluvius: Vervangen en verplaatsen van het distributienet in de Groenstraat. Dossiernr. 343248.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het vervangen en verplaatsen van het distributienet in de 
Groenstraat.

46. Fluvius: Aanleg nieuw distributienet in de Heurnestraat nr. 289-293. Dossiernr. 325449. 

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet in de Heurnestraat 
289-293.



47. Telenet : Uitbreiden en aanpassen van het ICS-net in de Westerring 40. Dossiernr. 25017129.   

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het uitbreiden en aanpassen van het ICS-net t.h.v. 
Westerring 40.

48. Inname openbaar domein op de hoek Keizer Karelstraat-Eindrieskaai  - dossier IOD1167221 

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de hoek Keizer Karelstraat met de 
Eindrieskaai voor de uitvoering van dakwerken tijdens de periode van 29/06 tot en met 19/07/2020.

49. Aanleg en herstel voetpaden  - dienstjaar 2020. Stand van zaken

Het college neemt nota van de stand van zaken van het dossier 'aanleg en herstel van voetpaden, 
dienstjaar 2020'.

BESTUUR SPORT

50. Politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de Triatlon van Vlaanderen dd.05.07.2020

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van de Triatlon 
van Vlaanderen op zondag 5 juli 2020.

51. Stage eerste elftal KSVO op 18 en 19 juli 2020

Het college gaat akkoord met de organisatie van een stage voor het eerste elftal van voetbalclub KSV 
Oudenaarde op 18 en 19 juli in het stedelijk sportcentrum voor zover de coronamaatregelen strikt worden 
nageleefd.

52. Huur cafetaria Rodelos

Het college gaat ermee akkoord dat door de concessiehouder van de cafetaria in de stedelijk sporthal geen 
huurgeld wordt betaald tijdens de maand juli aangezien het huurgeld van de maand maart volledig werd 
betaald en de cafetaria door de coronamaatregelen in maart verplicht gesloten werd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

53. Samenwerking groep INTRO vzw voor uitbating Fietspunt

Het college beslist de samenwerkingsovereenkomst met de groep INTRO voor de uitbating van het 
Fietspunt aan het spoorwegstation te verlengen voor een periode van 3 jaar. Daarnaast wordt ook het 
onderhoud van de cambio-deelwagen aan de groep uitbesteed.

54. Aanvragen zebrapaden op gemeentewegen

Het college gaat akkoord met het voorzien van een zebrapad in de Rekkemstraat ter hoogte van het 
kruispunt met de Winkelstraat.

55. Signalisatieplan + politiereglement Robert de Preesterstraat

Het dossier werd uitgesteld.

56. Tijdelijke 15 min. parkeerplaatsen

Het college beslist een tijdelijke  15 minuten-parkeerplaats tussen 7u en 18u te voorzien in 
Tussenbruggen en een permanente 15 minuten-parkeerplaats aan het Stationsplein.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

57. BBC onverhaalbare post - parkeerretributies

Het college keurt de lijst met onverhaalbare posten in het kader van parkeerretributies 2019 goed ten 
bedrage van 150,- euro.

58. BBC onverhaalbare posten - parkeerretributie

Het college keurt een onverhaalbare post in het kader van parkeerretributies 2019 goed ten bedrage van 
40,- euro.

59. Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 - art. 169003236 - gunstig

Het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven aanslagjaar 2019 - art. 169003236 - 
wordt door het college gunstig beoordeeld omwille van een verkeerde oppervlakteberekening.

60. Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2019 - kohierartikel 169001916 
- gunstig

Het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven aanslagjaar 2019 - kohierartikel 
169001916 - wordt door het college gunstig beoordeeld omwille van een foutieve berekening.

61. Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributies

Goedkeuring van de lijst van niet betaalde parkeerretributies ten bedrage van 15.890,- euro die zullen 
ingevorderd worden via tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

62. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
147.348,11 euro en 62,50 euro.

63. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
2.371,54 euro, 214.558,92 euro, 259.464,22 euro, 900,00 euro, 11.853,33 euro, -3.291,09 euro, 1.603,10 
euro, 2.000,00 euro, -51,95 euro, -4.738,72 euro, 36.376,75 euro, 322.690,28 euro en 1.873,26 euro.

64. Goedkeuren lijst vorderingen

Het college keurt de verzamellijst van vorderingen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

65. Aankoop ICT-materiaal

Goedkeuring van de gunning van de aankoop van ICT-materiaal aan Realdolmen. Het gaat over de 
vervanging van verouderde laptops.

66. Opdracht tot het ontwerpen van een  logo en huisstijl voor het lokaal bestuur van Oudenaarde 
- bestek nr L001320. Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de toekenning van de opdracht voor het ontwerpen van een  logo en een nieuwe huisstijl 
voor het lokaal bestuur van Oudenaarde (stad en OCMW) aan SOON.

BESTUUR PERSONEEL

67. Jobstudenten jeugddienst.

Aanstelling van jobstudenten die tijdens de zomervakantie tewerkgesteld worden bij de stedelijke 
jeugddienst.

68. Jobstudenten sportkampen.

Aanstelling van jobstudenten die tijdens de zomervakantie tewerkgesteld worden als begeleider tijdens 
sportkampen georganiseerd door de stedelijke sportdienst.



69. Aanpassing aanstelling monitor vaste opvangkrachten opvang.

Actualisering van de data van tewerkstelling van de vaste opvangkrachten voor de vakantieopvang van 
kinderen tijdens de zomervakantie.

70. Aanstelling jobstudenten toerisme.

Aanstelling van jobstudenten die tijdens de zomervakantie tewerkgesteld worden bij de stedelijke dienst 
toerisme.

71. Telewerk.

Het college neemt kennis van het voorgestelde beleid en kader waarbinnen structureel telewerk mogelijk 
is en van de rechten en plichten van de werkgever en het personeelslid met betrekking tot structureel 
telewerk.

72. Ontslag.

Het college neemt kennis van de ontslagbrief van een medewerker bij de dienst infrastructuur ontwerp.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

73. Beeldbad/KlankStroom.

Het dossier werd uitgesteld.

KMO - HANDEL

74. Vergunning Horeca Inrichting. Café Pertotal, Oudstrijdersstraat 99 te Oudenaarde

Het college levert een horecavergunning af voor café Pertotal, Oudstrijdersstraat 99 te Oudenaarde.

75. Wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en van een dienst voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder

Goedkeuring van de wijziging van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en van een dienst 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

76. Vraag voor toelating ambulante handel op rondrijdende wijze

Goedkeuring van de vraag om toelating voor het uitoefenen van een  ambulante handel op rondrijdende 
wijze met een ijsjeskar tijdens de maand juli 2020.

77. Vraag voor extra terrasruimte Oriënt buffet NMBS, Stationsplein 98B

Akkoord met de vraag voor de uitbreiding van de terrasruimte van het Oriënt buffet NMBS, Stationsplein 
98B tot 30 september 2020.

78. Inzetten vrijwilligers voor toezicht markten en Nederstraat

Akkoord met het inzetten van vrijwilligers van de feitelijke vereniging Event Association Oudenaarde 
voor het houden van toezicht tijdens de markten en in de Nederstraat.

79. Aanvragen pop-up bars: onder horecaregels of onder evenementenregels

Het college neemt nota van de toepassing van horeca- of evenementenregels bij de aanvragen voor het 
uitbaten van pop-up bars.

80. Aanvraag pop-up Rhinos Rugby

De aanvraag voor het uitbaten van het rugbyclubhuis als pop-up Rhinos Rugby wordt goedgekeurd voor 7 
vrijdagen en 7 zondagen gezien de uitzonderlijke coronamaatregelen. Bij overlastklachten wordt de 
toelating heroverwogen.

81. Zomerterras op de Markt

Akkoord met de kandidaatstelling van Café Lokal, dat verschillende horeca-uitbaters verenigt, om het 
Zomerterras op de Markt uit te baten. Er wordt een overeenkomst ter zake opgemaakt.



JEUGD

82. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de aanstelling van vrijwilligers als begeleiders van activiteiten georganiseerd door de 
jeugddienst .

83. Speelstraten 2020

Goedkeuring van de aanvragen om organisatie van een speelstraat tijdens de zomervakantie in de 
Tuinwijk, Grimbergen, de Blekerijstraat, Koning Albertstraat, Ouwerkerkstraat en Arsenaalweg.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

84. Aanstelling vrijwilligers kinderopvang vakantieperiodes 2020

Aanstelling van vrijwilligers voor de kinderopvang tijdens de  vakantieperiodes 2020.

85. Aanstelling vrijwilligers voor de voor- en naschoolse opvang 

Aanstelling van vrijwillige opvangkrachten voor de voor- en naschoolse kinderopvang.

86. Vergoeding vrijwilligers busbegeleiders BUSO onderwijs

Het college gaat akkoord met de betaling door de stad van de vrijwilligersvergoeding voor de 
busbegeleiders/parkeerwachters van de scholen voor bijzonder onderwijs.

87. Vakantieopvang Stippel vraagt beschermingsmateriaal - corona.

De stad gaat niet in op de vraag van het vakantieopvanginitiatief Stippel om gratis veiligheidsmateriaal ter 
beschikking te stellen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 6 juli 2020.


