
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 10 AUGUSTUS 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam: schepen

SECRETARIAAT VEILIGHEID

1. Opzetten van lokaal bron- en contactenonderzoek

Het college gaat akkoord met het voorgestelde scenario voor het opzetten van lokaal bron- en 
contactenonderzoek bij besmettingen met het COVID 19-virus.

2. Brief van Minister-President Jambon en Vice Minister-President Somers aan de lokale 
besturen i.v.m. lokale coronamaatregelen.

Het college neemt kennis van de brief van Minister-President Jan Jambon en vice-Minister-President Bart 
Somers aan de lokale besturen met de vraag om bij het nemen van lokale maatregelen in het kader van de 
coronacrisis oog te hebben voor de noodzakelijkheid en de proportionaliteit ervan.

TOERISME

3. Toezicht socio-culturele vrijwilligers St.-Walburga- en Pamelekerk.

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met socio-culturele vrijwilligers die tijdens het roeristisch 
seizoen permanentie doen in de Sint-Walburgakerk en de Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk.

4. Intentieovereenkomst Toerisme Vlaanderen

Het college gaat akkoord met de intentieovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen, Flanders Classics, de 
provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde om samen te werken bij de uitbouw van een nieuw 
Centrum Ronde van Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3: propaangastank - Oosse 14

Besluit van het college met aktename van de melding van een IIOA van klasse 3: het plaatsen van een 
propaangastank van 2.750 liter Oosse 14.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Geen aktename melding.  Fortstraat 48.  Plaatsen van isolatie en siliconenpleister.

Het college neemt geen akte van de melding van het aanbrengen van van isolatie en siliconenpleister aan 
het gebouw Fortstraat 48 omdat de ingediende aanvraag niet aan de voorgeschreven normen voldoet.

7. Geen aktename melding.  Martijn Van Torhoutstraat 24. Bouwen zitkamer.

Het college neemt geen akte van de melding van de bouw van een zitkamer Martijn Van Torhoutstraat 24 
omdat de ingediende aanvraag niet aan de voorgeschreven normen voldoet.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Westerring 27 b.  Plaatsen publiciteitsbord voor aanduiden 
zone 'recente tweedehandswagens'.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsbord met aanduiding 
zone 'recente tweedehandswagens', Westerring 27b.



9. Verlenen omgevingsvergunning.  Meldenstraat 3.  Vernieuwen zijvleugel woning

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het vernieuwen van de zijvleugel van de woning 
Meldenstraat 3.

10. Weigeren omgevingsvergunning.  Omloop 22. Plaatsen van een omheining

Voor het plaatsen van een omheining Omloop 22 levert het college géén omgevingsvergunning af omdat 
bekendmaking van de aanvraag niet op de voorgeschreven wijze werd aangeplakt.

11. Beroep bijkomend advies.  Reytstraat.  Bouwen veeartsenijkundige kliniek

In het beroepsdossier tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
veeartsenijkundige kliniek in de Reytstraat, handhaaft het college het standpunt dat tijdens de zitting van 
9 maart 2020 werd ingenomen.

12. Vonnis Rechtbank van eerste aanleg.  Kattestraat 28. Bouwovertreding

Het college neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg naar aanleiding van een 
bouwovertreding Kattestraat 28.

EVENEMENTEN

13. Evenement op openbaar domein: filmopnames Toerisme Vlaanderen

Het college gaat ermee akkoord dat Toerisme Vlaanderen op 26 augustus 2020 m m.m.v. productiehuis 
Wave Agency filmopnames maakt in de omgeving van de Koppenberg voor een promotiefilm die de 
wielertoeristen warm moet maken voor de kasseistroken in Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

14. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2020. Bestek nr. W61362020. 
Goedkeuring gunning. 

Goedkeuring van de gunning van de opdracht inzake buitengewone onderhoudswerken aan 
asfaltverhardingen tijdens het dienstjaar 2020 aan de nv Stadsbader.

15. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Groenstraat- IJzerstraat. Dossiernr. 
472333.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de 
Groenstraat en de IJzerstraat.

16. Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Molenkouter- Doornikse Heerweg. 
Dossiernr. 55OUDO/464969.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Molenkouter en de Doornikse Heerweg.

17. Eigendom Industriepark De Bruwaan 45 . Recht van voorkoop stad. 

Het college beslist het voorkooprecht van de stad niet uit te oefenen.

18. Gronden Broekstraat.

Akkoord met het opstarten van de procedure voor de verwerving van een hoeve met gronden in de 
Broekstraat via de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. De hoeve in kwestie ligt op 
het geplande tracé van de verbindingsweg tussen de Broekstraat en de Galgestraat/Oliehoekstraat.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

19. Ontharden parkeer- en groenzone.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde onthardingsprojecten parkeerzone hoek Pauwel 
Vanderscheldenstraat-Koningin Elisabethlaan en de binnenkoer van de Abdij Maagdendale. Beide 
projecten samen beslaan een oppervlakte van 400m².

BESTUUR SPORT

20. Aanvraag terrasvlotten op de Donkvijver (The Outsider)

Het college beoordeelt de aanvraag van The Outsider om twee  terrasvlotten op de Donkvijver te plaatsen 
als drijvende terrassen gunstig en geeft zijn toestemming. Er worden strikte veiligheidsmaatregelen 
opgelegd, zoals onder meer de verplichting om reddingsvesten op de vlotten te voorzien.

21. Principiële goedkeuring: organisatie Ronde In Vlaanderen Para-cycling 30-5-2021 (organisator 
Isomundo)

Principiële goedkeuring van de organisatie door Isomundo vzw van de aankomst van de  Ronde In 
Vlaanderen Para-cycling op 30 april 2021 op de Oudenaardse Markt.

22. Burgemeestersbesluit alarmfase Donk. Bekrachtiging.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 10 augustus 
2020 met beperking vanaf woensdag 12 augustus 2020 om 12.00u van de toegang tot het recreatiedomein 
Donk in het kader van de vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid n.a.v. de Covid 19-
pandemie.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

23. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - Aangepast voorstel synthesenota openbaar vervoerplan

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aangepaste synthesenota voor het openbaarvervoerplan in 
de Vervoertregio Vlaamse Ardennen.

24. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - ontwerpverslag VVRR 26/06/2020

Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de Vervoerregioraad Vlaamse 
Ardennen op 26 juni 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

25. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 
51.914,11 euro.

26. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 
31.260,82 euro, 17.141,98 euro, 238.999,94 euro, 31,59 euro, 33.452,67 euro, 8,31 euro, -100,00 euro, 
44.105,53 euro, 133.550,30 euro, 5.000,00 euro en 44.584,95 euro..

27. Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 04/08/2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de  contante gelden van de 
centrale kas op 4 augustus 2020 met een saldo van 1.301,50 euro. Het te verantwoorden verschil bedraagt 
0,00 euro.

28. Interne controle van de centrale kas d.d. 04/08/2020.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 4 augustus 2020.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

29. Aankoop van een zitmaaier met hooglosser. Goedkeuring gunning.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

30. Aanpassing jobstudenten jeugddienst - sportkampen.

Goedkeuring van de actualisering van de aanstelling van jobstudenten als sportkampbegeleider, 
hoofdanimator speelplein en zorgopvang in de loop van de maand augustus 2020.

31. Vacantverklaring directeur muziekacademie.

Goedkeuring van de hernieuwde openverklaring van de functie van directeur van de Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans aangezien bij de vorige sectieproeven geen enkele van de kandidaten 
geslaagd was.

32. Aanstellen administratief medewerker, secretariaat.

Het dossier werd uitgesteld.

JEUGD

33. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

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

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 17 augustus 2020.


