
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 19 OKTOBER 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Carine Portois: schepen

SECRETARIAAT

1. Afsprakennota.

Het  college neemt kennis van het ontwerp van afsprakennota tussen het college, het vast bureau en het 
managementteam.

TOERISME

2. Voorstel afschaffen belasting 2020 op exploiteren toeristische logies

Het college gaat akkoord met het voorstel om voor het boekjaar  2020 de belasting op het exploiteren van 
toeristische logies af te schaffen. Het dossier wordt voor goedkeuring nog aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor een iioa 
van klasse 2 - hernieuwen en veranderen van een tankstation en garagewerkplaats gelegen 
Westerring 6 te Oudenaarde

Besluit van het college met verlening van een omgevingsvergunning voor een iioa van klasse 2: het 
hernieuwen en veranderen van een tankstation en garagewerkplaats, Westerring 6.

4. Advies van het college van burgemeester en schepenen aangaande de aanvraag voor de 
beperkte verandering (gedeeltelijke stopzetting) van een iioa van klasse 1 - tapijtenfabriek 
gelegen Ind. De Bruwaan 4 te Oudenaarde - gunstig

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag voor de beperkte verandering (gedeeltelijke 
stopzetting) van een iioa van klasse 1 voor de tapijtenfabriek Industriepark De Bruwaan 4.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5.  Geen aktename melding.  Kortrijkstraat 98.  Plaatsen veranda.

Het college neemt geen akte van de melding van de plaatsing van een veranda Kortrijkstraat 98 omdat de 
melding niet voldoet aan de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

6.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Haagstraat 45.  Aanleggen zwembad.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het aanleggen van een zwembad in de tuin van de 
woning Haagstraat 45.

7.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Keirestraat 51.  Plaatsen reclame.

Voor het plaatsen vaan uithangbord in de voortuin van de woning Keirestraat 51 wordt door het college 
een omgevingsvergunning verleend.

8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Vogelkersstraat 15.  Plaatsen van een zwembad en 
technische ruimte.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad en een technische 
ruimte Vogelkersstraat 15.



9.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  N De Tièrestraat 203.  regularisatie functiewijziging 
gelijkvloers appartement.

Voor de regularisatie van de functiewijziging van het gelijkvloers van de meergezinswoning Nestor De 
Tièrestraat 203 van handelsruimte naar appartement wordt door het college een omgevingsvergunning 
afgeleverd.

10.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Bergstraat 47.  Verbouwen van een woning tot 
dierenartsenpraktijk met woongelegenheid. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het pand Bergstraat 47 van 
woning naar dierenartsenpraktijk met woongelegenheid op de verdiepingen.

11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Ohioplein 24.  Plaatsen carport/tuinhuis.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport/tuinhuis Ohioplein 24.

12.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 38 Neringstraat 5-7.  Wijzigen vloerpas. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het beperkt wijzigen van de vloerpas Beverestraat 38 
voor het optrekken van een meergezinswoning van vier bouwlagen onder plat dak achter de bestaande 
gevel.

13.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat.  Verkavelen perceel.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van een perceel grond in de 
Reytstraat.

14. Weigeren omgevingsvergunning.  Sompelplein40-42. Plaatsen gevelbekleding, houten 
garagepoort en raam. 

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van bepleistering en een houten 
gevelbekleding, aanpassing van de raamopening op het gelijkvloers en het plaatsen van een houten 
garagepoort Sompelplein 40-42 wordt door het college geweigerd.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Doornikstraat 9.  Bouwen appartementen.

Voor de bouw van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden Doornikstraat 9 levert het college 
een omgevingsvergunning af.

16. Weigeren Omgevingsvergunning.  Gentstraat 80.  Slopen van een woning. 

Voor het slopen van de woning met bijgebouwen Gentstraat 80, het verwijderen van alle verhardingen en 
et rooien van 4 bomen wordt door het college geen omgevingsvergunning verleend.

17.  Reglement op verwaarloosde woningen en gebouwen

Het college gaat akkoord met het voorstel van reglement voor de registratie van verwaarloosde woningen 
en andere gebouwen en het heffen van een belasting ter zake met ingang van het aanslagjaar 2021. Het 
dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

18.  K - Besluit Deputatie Goedkeuring startnota PRUP 'Bedrijvigheid Oudenaarde'

Het college neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
met goedkeuring van de startnota voor het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) 'Bedrijvigheid 
Oudenaarde'.

19.  Besluit Deputatie - Reytstraat - Bouwen veeartsenkliniek.  Weigering.

Het college neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
met weigering van een omgevingsvergunning voor de bouw van een veeartsenijkundige kliniek aan de 
Reytstraat.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

20. Erediensten - kennisgeving verkiezingen verschillende kerkfabrieken

Het college neemt kennis van de uitslagen van de verkiezingen voor een nieuw kerkbestuur voor het 
Centraal Kerkbestuur Oudenaarde  en de kerkfabrieken van Mater, Nederename en Volkegem.



21. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraden van Leupegem en Onze-
Lieve-Vrouw Geboorte Pamele.

EVENEMENTEN

22.  Bubbel filmavond landelijke gilde Melden

Akkoord met de organisatie van een filmavond door de Landelijke Gilde Melden in de parochiekerk op 
voorwaarde dat alle corona-veiligheidsmaatregelen stipt worden opgevolgd.

23. Vernissage dichtbundel

Akkoord met de voorstelling van de dichtbundel 'Ik heb u lief tot in de dood' door Hans Claus op 7 
november in de Sint-Walburgakerk op voorwaarde dat de geldende corona-veiligheidsmaatregelen strikt 
worden opgevolgd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

24.  O - Gaselwest: onderhoud technische installaties van diverse stadsgebouwen. Goedkeuren 
contract.

Goedkeuring van de overeenkomst met Gaselwest voor de uitvoering van het onderhoud van de  
technische installaties in de stadsgebouwen.  De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en is 
stilzwijgend verlengbaar voor twee keer 1 jaar.

25. OLV Pamelekerk. Aanleggen van bliksembeveiliging. Gunstig adviseren van de beslissing van 
de kerkfabriek OLV Pamele dd° 12 oktober 2020 houdende gunning.

Het college brengt gunstig advies uit over de gunningsbeslissing van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
van Pamele voor de installatie van bliksembeveiliging in de Pamelekerk.

26.  Weg- en rioleringswerken Molenkouter. Bestek W60782020. Goedkeuren van de gunning.

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier van de weg- en rioleringswerken in de 
Molenkouter in Bevere aan de nv Wannijn.

27.  O - Rioolaansluitingen en overwelven grachten 2021. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunnningswijze.

Goedkeuring van de  lastvoorwaarden, de kostenraming en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier 
'Rioolaansluitingen en overwelven van grachten tijdens het dienstjaar 2021'.

28.  Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen  - bestek nr. W60592019. Goedkeuren van 
de 1e verrekening meerwerken aan overeengekomen prijzen. 

Goedkeuren van de 1ste verrekening van meerwerken tegen overeengekomen prijzen in het dossier aanleg 
en herstel van wegen en voetpaden in natuursteen.

29.  Sint-Amanduskerk Leupegem. Vernieuwen van de externe bliksembeveiliging. Gunstig 
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem dd° 19 juni 2020 
houdende gunning.

Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Leupegem dd° 19 juni 2020 met de 
gunning van de werken voor het vernieuwen van de externe bliksembeveiliging van de Sint-
Amanduskerk.

30. Inname openbaar domein op de Trekweg Linkeroever - dossier IOD1203456

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en de installatie van een tijdelijke laad- en 
loszone voor vrachtwagens ter hoogte van de Trekweg Linkeroever voor de bouw van woningen tijdens 
de periode van 24/10 tot en met 18/12/2020.

31. Inname openbaar domein in de Gaspar Heuvickstraat - dossier nr. 1208965

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een container en werfkraan in de Gaspar 
Heuvickstraat voor de afbraak van een achterbouw tijdens de periode van 26 tot en met 30/10/2020.



32. Inname openbaar domein – plaatsen geocache op het grondgebied Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de inname van het openbaar domein in het recreatiedomein Donk voor het 
plaatsen van een geocache.

BESTUUR SPORT

33.  Politiereglement Koppenbergcross

Het dossier werd uitgesteld.

34. Organisatie coronaproof ijspiste 2020-2021

Het schepencollege beslist dit jaar geen ijspiste op de Markt op te stellen gezien de verstrengde corona-
maatregelingen van de federale overheid.

35.  Padel Donk

Het dossier werd uitgesteld voor verder onderzoek.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

36.  Quick wins i.k.v. schoolroutekaart

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

37.  Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie 1ste kwartaal 2020

Het college gaat ermee akkoord om onbetaalde parkeerretributies tijdens het 1ste kwartaal van 2020 in te 
vorderen via een gerechtsdeurwaarder. Het gaat over een bedrag van € 1.960,00.

38. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
93.235,10.

39. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
1.876,97, € -467,93, € -14.965,22, € 148.327,59, € 1.607,00, € -105,82, € -315,86, € 148.400,50, € 
500,00, € 22,13, € 3,66, € -679,95, € 37,60, € 7.663,01, € 38,94, € 31.117,22 en € 122.672,19.

40. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
2.938.802,72.

41.  Kastoestand d.d. 30/09/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
30 september 2020 met een globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 
54.917.743,60 euro.

42.  Controle van de contante gelden van de centrale kas d.d. 15/10/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 15 oktober 2020 met een saldo van € 4.550,15. Het te verantwoorden verschil 
bedraagt € 0,00.

43.  Interne controle van de centrale kas d.d. 15/10/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 15 oktober 2020.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

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

Het Schepencollege beslist dit dossier stop te zetten omwille van de verstrengde corona-maatregelingen 
door de federale overheid.

45. Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de kostenraming en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier 
'Plaatsen en ledigen van afvalcontainers tijdens het dienstjaar 2021'.

BESTUUR PERSONEEL

46. O - Jobstudent herfstvakantie jeugddienst.

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent-hoofdanimator ten behoeve van de stedelijke 
jeugddienst voor de begeleiding van de deelnemers aan een themakamp tijdens de herfstvakantie.

47.  Goedkeuren kandidaten omgevingsambtenaar

Goedkeuring van de lijst met kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan de selectieproeven 
voor de functie van een voltijds omgevingsambtenaar in contractueel dienstverband.

48. Goedkeuren kandidaten architect

Goedkeuring van de lijst met kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan de selectieproeven 
voor de functie van een voltijds architect in contractueel dienstverband.

KMO - HANDEL

49. Vergunning Horeca Inrichting. 't Mysterie, Dijkstraat 43 te Oudenaarde

Afleveren van een horecavergunning voor de exploitatie van de horecazaak 't Mysterie, Dijkstraat 43.

50.  Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt. 

Goedkeuring van de stopzetting van een abonnement op de wekelijkse donderdagmarkt met ingang van 
30 oktober 2020.

51.  Aanvraag pop-up winterbar: Jägerbar, Galgestraat 157

Het dossier werd uitgesteld.

52. Vraag voor een standplaats voor ambulante handel op privaat domein palend aan de openbare 
weg

Het akkoord gaat in op de aanvragen voor een standplaats voor ambulante handel op privé-domein palend 
aan de openbare weg in de Broekstraat 332 en de Nestor De Tièrestraat 94.

JEUGD

53.  Sinterklaas- Een dag uit het leven van de Sint 

Het college gaat akkoord met het alternatief voorstel van de stedelijke jeugddienst voor de organisatie van 
de intrede van Sinterklaas naar aanleiding van de verstrenging van de corona-veiligheidsmaatregelen.

54.  Rapport jeugdopbouwwerk

Het college neemt kennis van het rapport van Uit De Marge vzw over  de realisaties in het kader van het 
jeugdopbouwwerk in Oudenaarde tijdens de periode januari-september 2020.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

55.  Onverhaalbare posten voor facturen buitenschoolse opvang

Goedkeuring van de lijst met onverhaalbare facturen van de buitenschoolse kinderopvang.



56.  Aanstelling vrijwilliger BKO

Goedkeuring van de aanstelling van een vrijwillige opvangkracht voor de buitenschoolse kinderopvang.

57.  Orange the city

Akkoord met deelname aan de actie 'Orange the city' van serviceclub Soroptimisten Oudenaarde-Vlaamse 
Ardennen in het kader van de Internationale Dag van 'No to violence against women' op 25 november 
2020.

58.  11 11 11 actie voor 2020

Het college beslist zoals de voorbije jaren logistieke medewerking te verlenen aan de 11.11.11-actie in 
Oudenaarde.

59. Aanvullend voorstel Vlaamse middelen Noodfonds Corona socio-cult. verenigingen 

Akkoord met de verdubbeling van de voorziene subsidies voor de seniorenverenigingen en personen met 
een handicap met de extra middelen die door Vlaanderen via het Noodfonds Corona ter beschikking 
worden gesteld.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 3 november 2020.


