
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 12 OKTOBER 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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: schepen verontschuldigd voor de agendapunten 27 t.e.m. 59.

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 26 oktober 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 26 oktober 2020. 
Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 13 oktober 2020 vindt de vergadering plaats via 
videoconferentie met livestream.

2. Agenda voor de vergadering van de politieraad op 13 oktober 2020.

Het college neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de politieraad van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 13 oktober 2020.

TOERISME

3.  N - Koepelproject Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen 2.0

Het college gaat akkoord met het projectvoorstel voor Oudenaarde in het kader van het indienen bij 
Leader van het koepelproject 'Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen 2.0. Beleef meer in de 
Vlaamse Ardennen' .

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het installeren van een cv-installatie met pelletketel 
gelegen Heurnestraat 191 te Oudenaarde

Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het installeren van een centrale verwarmingsinstallatie met 
pelletketel in de woning  Heurnestraat 191.

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor een 
nieuwe iioa van klasse 2 voor het produceren van koeken, Paalstraat 16 te Oudenaarde

Besluit van het college met verlening van een omgevingsvergunning voor een nieuwe iioa van klasse 2 
voor het produceren op industriële wijze van koeken in het bedrijf Paalstraat 16.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Verlenen Omgevingsverguning. Kortrijkstraat 12.  Wijzigen voorgevel van raam naar 
sectionale poort.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het vervangen van een raam in de voorgevel van de 
woning Kortrijkstraat 12 door een sectionale poort.

7.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Broekstraat 153.  Bouwen van een dakuitbouw. 

Voor de realisatie van een dakuitbouw aan de woning Broekstraat 153 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

8.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Aalststraat 257.  Verbouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de woning Aalststraat 257.



9.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Bekstraat 6.  Bouwen van een vervangingsnieuwbouw en 
assistentiewoningen.

Voor het bouwen van een vervangingsnieuwbouw (een woonzorgcentrum voor 60 bewoners) en 27 
assistentiewoningen met een ondergrondse parkeergarage voor 50 voertuigen Bekstraat 6 levert het 
college een omgevingsvergunning af.

BESTUUR CULTUUR

10. Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2020 - update lijst kandidaten.

Goedkeuring van de geüpdatete lijst van socio-culturele vrijwilligers die prestaties leveren voor de 
stedelijke dienst cultuur en het gemeenschapscentrum De Woeker tijdens het jaar 2020.

11. Vraag Innovatiesteunpunt voor Landbouw & Platteland en Landelijke Gilden; instappen 
projectidee “Gemeentelijke Participatieve Infrascan” ikv Leader Vlaamse Ardennen.

Het college gaat op vraag van het Innovatiesteunpunt Landbouw & Platteland en de Landelijke Gilde 
akkoord om in te stappen in het projectidee “Gemeentelijke Participatieve Infrascan” in het kader van 
Leader Vlaamse Ardennen.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

12.  Partner MMFC II

Akkoord met deelname van het stadsarchief als partner aan MMFC II (Medieval Manuscripts in Flemish 
Collections), een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Doel van het initiatief is de identificatie 
en beschrijving in een online databank van handschriften uit de periode 601-1600 die in Vlaamse en 
Brusselse collecties worden bewaard.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

13.  Gebruik stembussen Vandemoortel

Het college gaat akkoord met het gebruik van stemhojes en stembussen van de stad voor de organisatie 
van de sociale verkiezingen in het bedrijf Vandemoortel op 18 november 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

14. Kennisname verslagen diverse kerkfabrieken.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van het Centraal Kerkbestuur 
Oudenaarde en de kerkfabrieken van Bevere en Nederename tijdens de maanden juni, juli en september 
2020.

EVENEMENTEN

15. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Ronde van Vlaanderen - versie 2

Goedkeuring van het geactualiseerde politiereglement op het verkeer n.a.v.organisatie van de Ronde van 
Vlaanderen voor dames en heren elite op zondag 18 oktober 2020.

16.  Circus Tik Tak en Barones

Akkoord met de voorstellingen van Circus Tik Tak van 30 november tot 6 december 2020 en Circus 
Barones van 3 t..m. 7 maart 2021 onder voorbehoud van wijzigingen in de veiligheidsmaatregelen in het 
kader van corona.

17. Opnames Vive Le Vélo op 15.10.2020.

Akkoord met de opname van het VRT-programma Vive le Vélo op donderdag 15 oktober in de volkszaal 
van het stadhuis met in acht name van de geldende corona-maatregelen.

18.  Besluit van de burgemeester i.k.v. veiligheid Ronde van Vlaanderen

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester in het kader van de veiligheidsmaatregelen 
n.a.v. de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober 2020. Het gaat over de uitvoering van het 
gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 ter zake.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

19. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 - bestek nr. W60232019. Goedkeuren van de 
1e verrekening. 

Goedkeuring van de eerste verrekening in het dossier 'aanleg en herstel van voetpaden' dienstjaar 2020. 
Het gaat over werken tegen overeengekomen prijzen in de Meerspoort.

20.  Bericht van openbaar onderzoek houdende voorlopige vaststelling van grafisch plan tot 
opheffing van voetweg nr 127 gelegen ter hoogte van Natendries te Mater.

Bericht van openbaar onderzoek met de voorlopige vaststelling van het grafisch plan voor opheffing van 
de voetweg nr. 127 ter hoogte van de Natendries in Mater.

21. Inname openbaar domein in de Parkstraat - dossier IOD1204494.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Parkstraat 5 tijdens de periode van 
06/10 tot en met 30/11/2020 voor de uitvoering van gevelwerken.

22. Inname openbaar domein in de Reytstraat - dossier IOD1199390.

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Reytstraat 20 tijdens de periode van 
12 tot en met 31/10/2020 voor het bepleisteren van een huisgevel.

23. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal - goedkeuring schorsing 2 van 3 oktober 
2020 t.e.m. 25 oktober 2020

Goedkeuring van de schorsing van de werken van 3 tot en met 25 oktober 2020 m.b.t. de restauratie en 
herbestemming van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.

24. Heraanleg parking KWIK Eine

Akkoord met de heraanleg van de parking van voetbalclub KWIK Eine aan de Pater Ruyffelaertstraat op 
voorwaarde dat voor het inrichten van de parkeerplaatsen de gangbare breedtenormen worden 
gebruikt.Het dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 30 november 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

25.  Strooiers, goedkeuren contract en raming 2020.

Goedkeuring van het contract met de personen die instaan voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van 
wegen tijdens de winterperiode van 2020 en van de  kostenraming.

26.  Strooiers 2020, toewijs.

Goedkeuring van de toewijs van de werken voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van wegen tijdens de 
winterperiode van 2020.

BESTUUR SPORT

27. 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.

28.  Verdeling noodfonds sportverenigingen

Goedkeuring van de verdeelsleutel voor de geldbedragen uit het  noodfonds voor sportverenigingen n.a.v. 
de corona-crisis.

29. Organisatie Triatlon van Vlaanderen dd.23.05.2021 

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Triatlon van Vlaanderen op 23 mei 2021 in het 
recreatiedomein Donk.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

30.  Parkeerproblematiek Akkerstraat

Het dossier werd uitgesteld. Het college wil eerst de bewoners bevragen.



31.  N - Groenstraat - rijrichting en parkeerproblematiek

Het dossier werd uitgesteld. Het college wil eerst de bewoners van de Groenstraat en de Binneneindries 
bevragen.

32.  Mindervalidenparkeerplaats op rugbyclub RHINOS

Het dossier werd uitgesteld.

33.  K - Presentatie participatieavond Leupegem

Het college neemt kennis van de presentatie van het studiebureau Tridée van het circulatieplan Leupegem 
in het nieuwe mobiliteitsplan, bestemd voor de participatieavond voor de inwoners van de deelgemeente 
Leupegem.

34.  K - Presentatie participatieavond Bevere

Het college neemt kennis van de presentatie van het studiebureau Tridée van het circulatieplan Bevere in 
het nieuwe mobiliteitsplan, bestemd voor de participatieavond voor de inwoners van de deelgemeente 
Bevere.

35.  K - Presentatie toelichting adviesbureau Tridée participatieavonden

Het college neemt kennis van de presentatie van het studiebureau Tridée in het kader van de komende 
participatieavonden rond het nieuwe mobiliteitsplan i de deelgemeenten van de stad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36.  BBC - onverhaalbare posten - parkeerretributie

Goedkeuring van een onverhaalbare post, een factuur met parkeerretributie van 2019. De overtreder kon 
niet opgespoord worden wegens ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters.

37.  BBC - onverhaalbare posten - parkeerretributie

Goedkeuring van een onverhaalbare post, een factuur met parkeerretributie van 2019. De overtreder bleek 
al eind 2018 overleden.

38.  BBC oninbaren - parkeerretributie

Goedkeuring van een onverhaalbare post, 3 facturen met parkeerretributie van 2018. De overtreder reed 
met een bedrijfswagen van een firma die intussen bankroet werd verklaard

39. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
73.227,90.

40. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
91,90, € 500,00, € 91.011,16, € 31.489,13, € 4.653,75, € 237.139,63, € -38,94, € 52.151,97, € 18.055,91, 
€ 48.741,97, € 42.800,85 en € 15.605,51.

41. Omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en 
provinciale besturen volgens de BBC.

Het college neemt kennis van de omzendbrief van de Vlaamse regering over de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

42. aankoop bijkomende transportkarren voor de inrichting van de Sint-Jozefskerk als 
ontmoetingscentrum - bestek nr LOO192020 – goedkeuring.

Goedkeuring van de aankoop van bijkomende transportkarren voor stoelen voor de inrichting van de Sint-
Jozefskerk als ontmoetingscentrum.



43.  Bijkomende levering en plaatsing van theaterdoeken/gordijnen in de Sint-Jozef kerk - 
Goedkeuring

Goedkeuring van een bijkomende levering en de plaatsing van theaterdoeken en-gordijnen voor de 
inrichting van de Sint-Jozefskerk als ontmoetingsruimte.

44. Levering van 20 laptops - Goedkeuring

Goedkeuring van de levering van 20 laptops ten behoeve van de stads- en OCMW-diensten. De laptops 
dienen voor de facilitering van het (verplichte) thuiswerk n.a.v. de coronacrisis.

45. Leveren en plaatsen van een ijspiste. 1 december 2020 tot 6 januari 2021 -  Goedkeuring 
gunning

Het dossier werd voor een week uitgesteld om de mogelijkheden van de plaatsing van een ijspiste tijdens 
de coronacrisis te beoordelen.

BESTUUR PERSONEEL

46.  O - Aanpassing kilometercontingent 2020.

Goedkeuring van de actualisering van het kilometercontingent dat aan de personeelsleden van de stad en 
het OCMW wordt toegekend voor het maken van dienstreizen.

47.  O - Tijdelijke aanstelling vliegende opvangkrachten, 12u.

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling van twee 'vliegende' opvangkrachten op contractuele basis met 
een wekelijkse prestatie van 12 uur.

48.  O - Vervanging leerkracht project BeeldBad/KlankStroom.

Goedkeuring van de tijdelijke vervanging van een leerkracht in het project BeeldBad/KunstStroom in de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans wegens ziekte.

49.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Een medewerker van de stad hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een arbeidsongeval op 
20 mei 2019, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

50.  Aanstellen vrijwilliger toezicht woensdagnamiddag tekenacademie.

Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwilliger voor het houden van toezicht op 
woensdagnamiddagen voor, tijdens en na de lesuren in de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020.

51.  Aanwending urenpakket SAMWD schooljaar 2020-2021

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanwending van het lesurenpakket voor het schooljaar 
2020-2021 in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

52.  Tijdelijke aanstelling voor 6/22 in een niet-vacante en 2/22 in een vacante betrekking

Goedkeuring van de tijdelijke aanstelling met ingang van 1 september 2020 van een leerkracht aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten voor 6/22 in een niet-vacante en 2/22 in een vacante 
betrekking.

53.   Mededeling Vacante Betrekkingen KABK

Het college neemt kennis van de mededeling van en gaat akkoord met de vacante betrekkingen in de 
Koninklijke Academie voor beeldende Kunsten op datum van 15 oktober 2020.

54.  Eindejaarsjury en aansluitende activiteiten, coronaproof

Het college gaat akkoord met het voorgestelde coronaproof scenario voor de organisatie van de 
eindejaarsjury met aansluitende activiteiten voor het schooljaar 2019-2020, eerder uitgesteld door de 
coronacrisis. De activiteit vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2020.



55.   Professionaliseringsplan KABK

Het college gaat akkoord met het voorgestelde professionaliseringsplan voor de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten.

KMO - HANDEL

56.  Afwijking op de wekelijkse rustdag

Goedkeuring van de aanvraag van Oudenaarde Winkelstad vzw om toelating op de afwijking op de 
verplichte wekelijkse rustdag voor de organisatie van een shoppingweekend op 27, 28 en 29 november 
2020 ter vervanging het jaarlijkse project Winterwarmte, dat door de coronacrisis werd afgeblazen.

57. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Domino's 
Pizza, Hoogstraat 19 te Oudenaarde

Het college levert een vergunning af voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein 
aan de horecazaak Domino's Pizza, Hoogstraat 19.

58. Tijdelijke inname van het openbaar domein. Standaard boekhandel, Nederstraat 69 te 
Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein ter hoogte van de Standaard 
Boekhandel, Nederstraat 69 voor het plaatsen van een tentje met een spinningfiets op 7 november 2020.

59.  Winterterrassen horeca

Het college gaat akkoord met het winterbestendig maken van de terrassen van de horecazaken in de stad. 
Op reguliere terrassen en  de tijdelijke terrasuitbreidingen mogen tot 31 maart 2021 zijwanden en luifels 
aangebracht worden.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 26 oktober 2020.


