
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 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. Data gemeente- en OCMW-raden 2de jaarhelft 2020.

Het college legt de data vast voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn tijdens de tweede jaarhelft van 2020.

2. Verslag van de vergadering van het politiecollege op 3 juli 2020.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 3 juli 2020.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

3. Besluit burgemeester mondmaskerverplichting.

Het college bekrachtigt het besluit van de waarnemend burgemeester dd. 24 juli 2020 met de verplichting 
een mondmasker te dragen in de publieke ruimte op het grondgebied van de stad als gevolg van de 
coronacrisis.

4. Besluit burgemeester afgelasting evenementen.

Het college bekrachtigt het besluit van de waarnemend burgemeester dd. 29 juli 2020 met verbod op de 
organisatie van evenementen op het grondgebied van de stad ten gevolge van de coronacrisis.

TOERISME

5. Jubilea augustus

Het college neemt kennis van de lijst met echtparen die in de loop van de maand augustus hun gouden, 
diamanten of briljanten huwelijksjubileum vieren.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het veranderen van een IIOA van klasse 2 - algemene houthandel 
gelegen Ind. De Bruwaan 43 te Oudenaarde

Besluit van het college met verlening van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een IIOA 
van klasse 2 : algemene houthandel Industriepark De Bruwaan 43.

7. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een iioa van klasse 2 - op maat zetten van 
onderdelen voor sectionale poorten gelegen Pater Ruyffelaertstraat 30

Besluit van het college met aflevering van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een iioa 
van klasse 2 : het op maat zetten van onderdelen voor sectionale poorten, Pater Ruyffelaertstraat 30.

8. Inspraakreactie naar aanleiding van de scoping- en procesnota over het gewestelijk RUP 
'Rond Ronse'

Inspraakreactie van het stadsbestuur naar aanleiding van de scoping- en procesnota over het gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9. Weigeren omgevingsvergunning. Westerring 45.  bouwen inpandige lift, uitpandige trap- en 
lifttoren, herverdelen commerciële panden, creëren van gevelramen zijde parking

Voor het bouwen van een inpandige lift, een uitpandige trap- en lifttoren, het herverdelen van de 
commerciële ruimten en het creëren van gevelramen aan de zijde van de parking van het gebouw 
Westerring 45 wordt door het college géén omgevingsverguning afgeleverd.

10. Verlenen Omgevingsverguning.  Heurnestraat.  bouwen van 48 eengezinswoningen met aanleg 
wegenis en omgeving "Scheldehof"

Het dossier werd uitgesteld.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Berchemweg 273.  Bouwen van een tuinberging. 

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het bouwen een tuinberging Berchemweg 273.

12. Verlenen Omgevingsverguning.  Weldenstraat 126.  Verkavelen van grond in 4 loten. 

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de verkaveling van grond Weldenstraat 126 in vier 
kavels.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Aalststraat 197.  Verbouwen en uitbreiden van een woning.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Aalststraat 
197.

14. Geen aktename melding.  Windmolenstraat 32.  Bouwen tuinhuis.

Het college neemt geen akte van de melding van het plaatsen van een tuinhuis Windmolenstraat 32 omdat 
eerst een aanvraag tot bijstelling van de bestaande verkaveling moet ingediend worden.

15. Weigeren Omgevingsvergunning.  Bergstraat 30.  Plaatsen publiciteit.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een publiciteitspaneel Bergstraat 
30.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Paalstraat 10.  Oprichten gebouw opslag diepvriesproducten 
en aanhorigheden na sloop loods.

Voor het oprichten van een gebouw voor de opslag van diepvriesproducten en aanhorigheden na het 
slopen van de bestaande loods Paalstraat 10 wordt een omgevingsvergunning afgeleverd.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Fietelstraat 45.  Plaatsen tuinhuis.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis Fietelstraat 45.

18. Verlenen omgevingsvergunning.  Mijttestraat 24.  Bouwen garage.

Voor het bouwen van een garage Mijttestraat 24 wordt door het college een omgevingsvergunning 
verleend.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Broekstraat 176.  Bouwen carport.

Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een carport Broekstraat 176.

20. Weigeren omgevingsvergunning.  Hazel 27.  Plaatsen omheining.

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining Hazel 27 wordt door het 
college geweigerd.

21. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 62.  Verbouwen van een woning naar drie 
woongelegenheden en bouwen tuinhuis.

Voor het verbouwen van de woning Kortrijkstraat 62 naar drie woongelegenheden en het bouwen van een 
tuinhuis levert het college een omgevingsvergunning af.



22. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nestor de Tièrestraat 213.  Samenvoegen 3 woonentiteiten 
tot één woning.

Voor het samenvoegen van drie woonentiteiten Nestor De Tièrestraat 213 tot één woning verleent het 
college een omgevingsvergunning.

23. Advies Omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 31.  Slopen woning.

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen van 
de woning met aanhorigheden Nederenamestraat 31.

24. Hernummeren Groenstraat

Akkoord met de gedeeltelijke hernummering van de gebouwen in de Groenstraat n.a.v. de verbouwing 
van een woning tot twee woonentiteiten.

25. Voortgangstoets 2020

Het college neemt kennis van de brief van het Agentschap Wonen-Vlaanderen met de mededeling dat uit 
de voortgangstoets 2020 blijkt dat de stad op schema zit voor het behalen van het BSO (Bindend Sociaal 
Objectief).

26. Schrijven parket.  Aalststraat 182.  Rugbylokaal.

Het college neemt kennis van de brief van het Parket van de Procureur des Konings met melding dat het 
dossier Aalststraat 182 zonder gevolg werd geklasseerd.

EVENEMENTEN

27. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Ravensdal

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een speelstraat in 
Ravensdal van 21 tot en met 30 augustus 2020.

28. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Akkerstraat

Goedkeuring van het politiereglement op het verkeer n.a.v. de organisatie van een speelstraat in de 
Akkerstraat op 29 augustus 2020.

29. Kermissen

Het college beslist de op het grondgebied van de stad geplande kermissen en rommelmarkten niet plaats 
te laten vinden zolang de corona-veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

30. Dekenij Sint - Walburga. Gunstig advies beslissing kerkfabriek Sint-Walburga houdende 
gunning en bepalen van het stadsaandeel in werken.

Het college brengt gunstig advies uit over de beslissing van de kerkfabriek Sint-Walburga met gunning 
van de vernieuwingswerken aan het buitenschrijnwerk van de Sint-Walburgakerk en het bepalen van het 
stadsaandeel in de werken.

31. Herinrichting N8 en N454 te Oudenaarde en Horebeke. Studieopdracht. Goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier voor de opmaak 
van een studieopdracht van de werken voor de herinrichting van de N8 en N454 in Oudenaarde en 
Horebeke.

32. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht - bestek nr W23512016. 
Goedkeuring van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 3e verrekening van werken tegen  overeengekomen prijzen in het kader van het 
dossier groot onderhoud van buurtwegen (2de herhalingsopdracht).



33. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019  - bestel nr. W59692019. Goedkeuring van 
de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 3e verrekening van werken tegen  overeengekomen prijzen in het kader van het 
dossier aanleg en herstel van voetpaden, dienstjaar 2019.

34. Sint-Martinuskerk te  Welden. Gunstig adviseren van het uitvoeren van 
instandhoudingswerken aan het dak en bepalen van het stadsaandeel in de werken.

Sint-Martinuskerk te  Welden. Gunstig adviseren van het uitvoeren van instandhoudingswerken aan het 
dak en bepalen van het stadsaandeel in de werken.

35. Expert Senior- outsourcing technische bijstand t.b.v. administratieve diensten- dienstjaar 
2020. Goedkeuren van de raming en gunning aan Cevi t.b.v. 24.355,20 EUR (excl.btw)

Goedkeuring van de verdere aanstelling tijdens het dienstjaar 2020 van een expert senior outsourcing 
voor het leveren van technische bijstand op vlak van informatica ten behoeve van de administratieve 
diensten.

36. Proximus: Uitvoering van telecommunicatiewerken in de Keirestraat, Klokkveld. Dossiernr. 
464966

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de 
Keirestraat en Klokkveld.

37. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Bestek nr. W59432019. 
Goedkeuring voorlopige oplevering.

Goedkeuring van de voorlopige oplevering van de werken voor het buitengewoon onderhoud aan 
asfaltverhardingen tijdens het dienstjaar 2019.

38. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019. Bestek nr.W59432019. 
Goedkeuren eindafrekening.  

Goedkeuring van de eindafrekening van de werken voor het buitengewoon onderhoud aan 
asfaltverhardingen tijdens het dienstjaar 2019.

39. Inname openbaar domein in de Gaspar Heuvickstraat nr. 3 - dossier IOD1175857

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Gaspar Heuvickstraat 3 voor 
het plaatsen van een container, 2 werfwagens en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken van 
17/8/2020 t.e.m. 31/8/2020.

40. Inname openbaar domein in Gelukstede nr. 21 - dossier IOD1175278

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Gelukstede 21 voor het 
plaatsen van een container, een stelling en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken van 
11/8/2020 t.e.m. 11/9/2020.

41. Inname openbaar domein in de Dijkstraat nr. 33 - dossier IOD1175316

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Dijkstraat 33 voor het 
plaatsen van een container, een stelling en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken van 
14/8/2020 t.e.m. 04/9/2020.

42. Inname openbaar domein in de Broekstraat 58 - dossier IOD1173787

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Broekstraat 58 voor het 
plaatsen van een stelling van 04/8/2020 t.e.m. 07/8/2020.

43. Inname openbaar domein in de Robert De Preesterstraat nr. 136 - dossier IOD1172661

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Robert De Preesterstraat 
136 voor het plaatsen van een stelling voor het uitvoeren van gevelwerken van 10/8/2020 t.e.m. 
10/9/2020.



44. Inname openbaar domein in de Woeker 16-18 - dossier IOD1172606

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de De Woeker 16+-18 voor het 
plaatsen van 2 bestelwagens en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken van 04/8/2020 t.e.m. 
31/8/2020.

45. Inname openbaar domein in de Dijkstraat nr. 61 - dossier IOD1176545

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein in de Dijkstraat 61 voor het 
plaatsen van een stelling voor het uitvoeren van gevelwerken van 13/8/2020 t.e.m. 30/9/2020.

46. OC Heurne: HVAC sanitair en elektriciteit - Perceel 2 (elektriciteit) - bestek nr. W59032018. 
Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering

Goedkeuring van de eindafrekening en de voorlopige oplevering van het lot elektriciteit van de 
renovatiewerken aan het ontmoetingscentrum in de Heurnestraat.

47. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2) - bestek nr W00332020. 
Goedkeuring gunning aan Celcio t.b.v. 121.346,99 EUR incl. 21% btw

Goedkeuring van de gunning van het lot technieken van de herinrichting van de stedelijke openbare 
bibliotheek in het Vleeshuis aan de firma Celcio.

48. Inname openbaar domein op de Lijnwaadmarkt nr. 36. Dossier IOD1175967

Verlenen van een machtiging voor de inname van het openbaar domein op de Lijnwaadmarkt 36 voor het 
plaatsen van een container, een werfwagen en een mobiele kraan voor het uitvoeren van dakwerken van 
31/8/2020 t.e.m. 19/9/2020.

49. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - aanleg geveltuintjes

Bij het herstel of de aanleg van wegen en voetpaden in natuursteen is het niet toegelaten geveltuintjes aan 
te leggen aangezien de gebruikte materialen niet waterdoorlatend zijn waardoor de bestrating beschadigd 
kan worden.

BESTUUR SPORT

50. Pleinkapitein 

Akkoord met het opstarten van het project 'Pleinkapitein' waarbij een meter- en peterschap voor de 
speelpleinen in Oudenaarde wordt toegekend aan een buurtbewoner, die een oogje in het zeil houdt, 
beschadigingen aan speeltoestellen meldt, ...

51. Duiken in de Donk - Atlantic Diving Club Oudenaarde - veiligheidsvoorschriften

Akkoord met de op te leggen veiligheidsvoorschriften aan Atlantic Diving Club Oudenaarde bij de 
organisatie van duikoefeningen in de Donkvijver. Duiken wordt uitsluitend toegestaan op een vaste dag 
en aan leden van de club op vertoon van hun lidkaazrt.

52. Aanvraag toelating gebruik van boten door Donkvissers Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de verlenging onder strikte vboorwaarden van de toelating voor het gebruik 
van boten op de Donkvijver door de Donkvissers Oudenaarde.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

53. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
4.719,00 euro en 97.539,06 euro.

54. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
363.119,79 euro, 535.871,10 euro, 1.273,88 euro, 1.401,32 euro, 13.349,25 euro, 20.603,64 euro, 
44.016,80 euro, 3.795,23 euro, 20.136,00 euro, 30,00 euro, 4.240,00 euro, 12,69 euro, 7,69 euro, 
165.292,59 euro, 119.003,87 euro, 38.188,25 euro, 25.685,35 euro, 19,93 euro, 1.403,70 euro, 16.964,20 
euro, 44.473,25 euro, 24.297,41 en 3.750,00 euro.



55. Goedkeuren lijst vorderingen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verzamellijst van vorderingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

56. Leveren en plaatsen van theaterdoeken/gordijnen in de Sint-Jozef kerk - Goedkeuring gunning 
en lastvoorwaarden

Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van theaterdoeken/-gordijnen in de Sint-
Jozefskerk aan Grizzly.

57. Aankoop van een straatafvalzuiger - bestek nr L00012020
Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning voor het leveren van een straatafvalzuiger aan het bedrijf Glutton.

BESTUUR PERSONEEL

58. Aanstelling poetsvrouw muziekacademie, 8u uitbreiding.

Goedkeuring van de aanstelling van een poetsvrouw voor een opdracht van 8 uren/week in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het gaat over een poetsvrouw die al bij de stad in dienst is.

59. Toelage bij oppensioenstelling, 2e trimester 2020.

Goedkeuring van de toelage bij de oppensioenstelling van een administratief medewerker van de stad.

60. Aanstellen tijdelijke vervanging, dienst BIRO.

Goedkeuring van de aanstelling van een tijdelijke administratieve medewerker in contractueel 
dienstverband voor de periode van 18 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

61. Sportkampbegeleiders sportkampen.

Aanstelling van jobstudenten die tijdens de zomervakantie als sportkampbegeleider optreden bij de 
sportkampen die door de stedelijke sportdienst worden georganiseerd.

62. Pensioenaanvraag.

goedkeuring van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker met ingang van 1 augustus 
2020.

63. Jobstudenten - jeugddienst, aanpassing.

Goedkeuring van een actualisering van tewerkstellingsdata van jobstudenten die tijdens de zomervakantie 
in de zorgopvang van de stedelijke jeugddienst aan de slag zijn.

64. Tijdelijke aanstelling zaalwachter, augustus.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van een abeider-zaalwachter tijdens de maand augustus ten 
behoeve van de stedelijke sportdienst.

KMO - HANDEL

65. Vergunning Horeca Inrichting. Café Kennedy, Dijkstraat 67

Het college levert een horecavergunning af voor café Kennedy, Dijkstraat 67.

66. Week van de markt van 5 t.e.m. 11 oktober 2020

Akkoord met deelname aan de Week van de markt van 5 t.e.m. 11 oktober 2020 en het ter beschikking 
stellen van een hoofdprijs en 50 te verloten Oudenaardebonnen per marktdag.

JEUGD

67. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met vrijwilligers voor medewerking aan activiteiten 
georganiseerd door de stedelijke jeugddienst. 



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

68. Tanderuis vzw vraagt financiële steun

Akkoord met de toekenning van een jaarlijkse toelage aan de vzw Tanderuis die gezins- en 
opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met een autistisch kind.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 10 augustus.


