
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN ZITTING VAN 
DINSDAG 3 NOVEMBER 2020 OM 10.30 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: Peter Simoens: schepen, verontschuldigd voor  de agendapunten 1 t.e.m.39 en 44 
t.e.m. 58.
Bart Dossche: schepen, verontschuldigd voor de agendapunten 1 t.e.m. 43 en 54 
t.e.m. 58.

SECRETARIAAT

1. Oproep ESF indienen project circulaire economie

Het college beslist dat de stad Oudenaarde participeert in het project ‘Circulair Werkt’, samen met de 
dragende partners Aarova en de Arteveldehogeschool en voorziet daarvoor een budget van € 5.000,00.

2. Brief gouverneur Oost-Vlaanderen Ronde Van Vlaanderen

Het college neemt kennis van de brief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen met gelukwensen aan het 
stadsbestuur en zijn medewerkers voor de goeie organisatie van de doortocht en aankomst van de Ronde 
van Vlaanderen in Oudenaarde.

3. Toezichtsbeslissing Agentschap Binnenlands Bestuur n.a.v. klacht tegen het rugbyterrein.

Het college neemt kennis van de toezichtsbeslissing van het Agentschap Binnenlandse Bestuur n.a.v. de 
klacht van een Oudenaardse inwoner tegen de beslissing van het college om een rugbyterrein te bezanden. 
Er wordt geen toezichtsmaatregel getroffen.

4. Toezichtsbeslissing klacht muziek zomerterras Markt.

Het college neemt kennis van de toezichtsbeslissing van het Agentschap Binnenlandse Bestuur n.a.v. de 
klacht van een Oudenaardse inwoner tegen het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het tijdelijk 
zomerterras op de Markt. Er wordt geen toezichtsmaatregel getroffen.

5. Audit Vlaanderen. Melding thema-audit 'Monitoring Meerjarenplan'.

Het college neemt kennis van de mail va >Audit Vlaanderen met de melding van de uitvoering bij de stad 
van een thema-audit 'Monitoring Meerjarenplan' eind 2020, begin 2021.

TOERISME

6.  Aanvraag stage dienst toerisme

Het college stemt in met de stageaanvraag bij de dienst toerisme van een student Toerisme & 
Recreatiemanagement aan Howest Kortrijk voor de periode 8 februari 2021-7 mei 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7. Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor een IIOA 
van klasse 2 (hernieuwen en veranderen) met SH (uitbreiden) van de inrichting gelegen 
Berchemweg 95 te Oudenaarde 

Goedkeuring van een omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2 (hernieuwen en veranderen 
inrichting voor constructie en installatie van elektrische totaaloplossingen) met SH (uitbreiden bestaand 
industriegebouw) Berchemweg 95 te Oudenaarde 



8. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring van de 
subsidieaanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp bij een particuliere woning gelegen 
Houtstraat 3 te Oudenaarde

Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp bij de particuliere woning 
Houtstraat 3 te Oudenaarde

9. Besluit van het college van burgemeester en schepenen - omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een IIOA van klasse 2 met SH, landbouwbedrijf gelegen Bronstraat 54 te 
Oudenaarde

Goedkeuring van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een IIOA van klasse 2 met SH: 
landbouwbedrijf Bronstraat 54 (bijbouwen twee sleufsilo’s).

10.  Engagementsverklaring deelname project 'De Meerdoeners+ : klimaatambassadeurs in actie' 

Engagementsverklaring voor deelname aan het project 'De Meerdoeners+: klimaatambassadeurs in actie'. 
Voor het project wordt door de dienstverlenende intercommunale SOLVA een subsidieaanvraag 
ingediend in het kader van de projectoproep 'Lokale klimaatactie' van VVSG (Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Ronsen Heerweg.  Bouwen van een woning.

Voor het bouwen van een woning aan de Ronsen Heerweg wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

12.  Geen aktename Melding.  Diependale 24.  Plaatsen banner.

Het college neemt geen akte van de melding van het plaatsen van een banner Diependale 24 aangezien het 
aanvraagdossier niet voldoet aan de geldende voorschriften.

13.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 112.  Regularisatie verbouwen woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de regularisatie van het verbouwen van de woning. 
Wortegemstraat 112.

14.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Jacob Lacopsstraat 51.  Verbouwen van een 
ééngezinswoning.

Voor het verbouwen van de ééngezinswoning Jacob Lacopsstraat 51 wordt door het college een 
omgevingsverguning afgeleverd.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Zonnebloemstraat 7.  Aanleggen zwembad.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zwembad in de Zonnebloemstraat 7.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat zn.  Bijstellen verkaveling.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bijstellen van een verkaveling in de 
Kortrijkstraat voor het afsplitsen van een tuinzone.

17.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Zonnebloemstraat 30.  Verbouwen van een woning.

Voor het verbouwen van de woning Zonnebloemstraat 30 levert het college een omgevingvergunning af.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Marlboroughlaan 2.  Plaatsen gevelreclame.

Voor het plaatsen van een publiciteitsbord aan de gevel van het pand Marlboroughlaan 2 wordt door het 
college een omgevingsvergunning verleend.



19.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Vijverweide 24.  Regulariseren verbouwingswerken, slopen 
tuinpaviljoen en oprichten poolhouse met zwembad.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van verbouwingswerken, het slopen van 
een tuinpaviljoen en het oprichten van een poolhouse met zwembad Vijverweide 24.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Diepenbeek 4.  Aanbouwen van een eetruimte.

Voor het aanbouwen van een eetruimte aan de woning Diepenbeek 4 wordt door het college een 
omgevingsvergunning verleend.

21.  Melding Aktename.  Gentstraat 217.  Renoveren van dak en achtergevel.

Het college neemt akte van de melding van het renoveren van het dak en de achtergevel van de woning 
Gentstraat 217.

22. Beroep. Bijkomend advies.Westerring 45.  Bouwen lift- en traptoren herverdelen commerciële 
panden

In het kader van een beroepsprocedure bij het provinciebestuur handhaaft het college haar oorspronkelijk 
advies dat tijdens de zitting van 3 augustus 2020 werd geformuleerd.

23.  Recht van voorkoop - Heurnestraat 18

Het college beslist geen gebruik te maken van het voorkooprecht van de stad naar aanleiding van de 
verkoop van de woning Heurnestraat 18..

24.  Hernummeren Ruttemburgstraat

Akkoord met de voorgestelde gedeeltelijke hernummering van de woningen in de Ruttemburgstraat naar 
aanleiding van de sloop van enkele woningen en de bouw van een nieuwe meergezinswoning in de straat.

25.  Planningsproces RUP Linkeroever

Het college neemt kennis van het planningsproces in het dossier Ruimtelijke Uitvoeringsplan Oudenaarde 
Linkeroever zoals voorgesteld door de stuurgroep van het project.

BESTUUR CULTUUR

26. Geannuleerde voorstellingen De Woeker Coronamaatregelen - terugbetaling tickets.

Het college gaat akkoord met de terugebtaling van de reeds verkochte toegangstickets voor de 
geannuleerde voorstellingen in De Woeker naar aanleiding van de nieuwste Coronamaatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

27. Voormalige pastorie te Mullem. Openbare verkoop. Aanvaarding van de toewijs.

Aanvaarding van de toewijs aan de koper van de voormalige pastorie, Mullemstraat 11 in Mullem. Het 
pand werd openbaar verkocht.

28.  Telenet: aanleg van een ondergrondse kabel in de Ronseweg 59 te Oudenaarde.

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Ronseweg.

29.  Sint-Vedastuskerk Nederename . Herstellen en vernieuwen van de externe bliksembeveiliging 
en uitbreiden van de interne bliksem -beveiliging. Gunstig adviseren van de beslissing van de 
kerkfabriek Sint Vedastus  dd° 23 oktober 2020 houdende gunning.

Sint-Vedastuskerk Nederename . Herstellen en vernieuwen van de externe bliksembeveiliging en 
uitbreiden van de interne bliksembeveiliging. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint 
Vedastus dd° 23 oktober 2020 met de gunning van de opdracht aan Heleblitz.



30.  Ruimen van baangrachten en waterlopen 3e categorie - lastenboek W61772020. Goedkeuring 
van de gunning.

Goedkeuring van de gunning voor het ruimen van baangrachten en waterlopen van de 3de categorie 
tijdens het dienstjaar 2020 aan de firma nv ABOG.

31.  Aanleg tijdelijke parking Scheldekop - bestek nr. W59552019. Goedkeuren van de 1e 
verrekening. 

Goedkeuren van de 1e verrekening van meer- en minwerken tegen overeengekomen prijzen in het dossier 
‘aanleg van de tijdelijke parking Scheldekop’. 

32. O - Proximus : telecommunicatiewerken in Gentiel Antheunisplein, Jezuëitenplein, 
Burgschelde, Lappersfort en Koningsstraat (aangepast dossier)

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het 
Gentiel Antheunisplein, Jezuïetenplein, in de Burgscheldestraat, Lappersfort en Koningsstraat.

33.  O - Fluvius: vervangen/verplaatsen van het distributienet in de Serpentsstraat. Dossiernr. 
340264.

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

34. Inname openbaar domein in de Keizer Karelstraat - dossier IOD1211912

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Keizer Karelstraat 15 voor het 
uitvoeren van werken op 10/11/2020.

35. Inname openbaar domein in de Kapellestraat - dossier IOD1210235

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een mobiele kraan in de Kapellestraat 
14 voor het uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 6 tot en met 25/11/2020.

36. Inname openbaar domein in de Kattestraat - dossier IOD1213758

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kattestraat 8 voor het utvoeren van 
verbouwingswerken tijdens de periode van 09/11 tot en met 15/12/2020.

37. Zwartzusterklooster zwambehandeling huisje in de tuin - goedkeuring eindafrekening t.b.v. € 
27.482,34 excl. btw

Goedkeuring van de eindafrekening met betrekking tot de zwambehandeling in het huisje in de tuin van 
het Zwartzusterklooster.

38. Onroerende Goederen De Bruwaan 14b en Pruimelstraat 1. Partiële splitsing. Verzaking 
rechten stad.

Het college beslist geen gebruik te maken van het voorkooprecht van de stad naar aanleiding van de 
partiële splitsing van de onroerende goederen Industriepark De Bruwaan 14b-Pruimelstraat 1.

39.  Ontmoetingscentrum ( OC) Eine - vzw De Meesterschool.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR SPORT

40.  Erkenning Donkvissers

Het college keurt de aanvraag tot erkenning als Oudenaardse sportvereniging goed van de Donkvissers 
Oudenaarde (DVO).



41.  Planning sportpromotie 2021

Het college gaat akkoord met de voorgestelde organisatieplanning van activiteiten en evenementen door 
de stedelijke sportdienst in 2021 en met de deelnameprijzen aan die activiteiten. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met de op dat ogenblik van toepassing zijnde coronamaatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

42.  Fietsers door het rood

Het dossier wordt voor een maand uitgesteld.

43.  Parkeerproblematiek Groenstraat

Het dossier wordt voor veertien dagen uitgesteld.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

44.  BBC onverhaalbare post

Goedkeuring van de onverhaalbare posten voor niet betaalde parkeerretributies in 2019 ten bedrage van € 
1.475,00..

45.  Invordering via gerechtsdeurwaarder - niet-fiscale

Akkoord met tussenkomst van een deurwaarder voor de inning van niet betaalde facturen voor gebruik 
van sportaccommodatie van de stad, inname van het openbaar domein en gebruik van 
verkeerssignalisatie.

46.  Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie 2020

Akkoord met tussenkomst van een deurwaarder voor de inning van niet betaalde parkeerretributies in  
2020 ten bedrage van € 6.760,00.

47. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
38.421,82.

48. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
2.968,02, € 7,60, € 10.596,57 en € 45.264,38.

49. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen – Kennisgeving

Het college neemt kennis van de verzamelstaat van de vorderingen.

50. Begrotingswijziging 1&2/2020 Politiezone Vlaamse Ardennen.

Het college neemt kennis van de begrotingswijzigingen nrs. 1 & 2/2020 van de politiezone Vlaamse 
Ardennen.

51.  Handelscontract Payconiq Dienst Jeugd

Het college neemt kennis van de handelsovereenkomst met Payconiq ten behoeve van de stedelijke 
jeugddienst.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

52. Levering van dranken 2021 - Stad en OCMW - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en wijze van gunnen in het aanbestedingsdossier ‘Levering van 
dranken aan de stad en OCMW’ tijdens het dienstjaar 2021.



INFORMATICA

53.  Verkoop van de Macbook-airs onder gesloten envelop

Goedkeuring van de verkoop van de uit dienst genomen laptops Macbook-air onder gesloten envelop.

BESTUUR PERSONEEL

54.  O - Examenjury selectie algemeen directeur.

Goedkeuring van de samenstelling van de jury voor de selectieproef voor de functie van algemeen 
directeur van de stad en het OCMW..

55. K - Dagvaarding.

Het college neemt kennis van de dagvaarding van de stad door de arbeidsrechtbank naar aanleiding van 
een arbeidsongeval van een stadsmedewerker.

KMO - HANDEL

56.  Winter Wonder shopping weekend

Het college beslist geen toelating te geven voor de organisatie van het Winter Wonder Shopping 
Weekend omwille van de coronazcrisis. Het initiatief van Oudenaarde Winkelstad om extra in te zetten 
op sfeer en verlichting in de winkelstraten tijdens de eindejaarsperiode wordt ondersteund door een 
financiële tussenkomst voor de huur van ornamenten.

JEUGD

57. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

58.  Nieuw dagelijks bestuur Jeugdraad Oudenaarde

Het college neemt kennis van de samenstelling van het nieuw dagelijks bestuur van de stedelijke 
jeugdraad voor het werkjaar 2020-2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van  16 november 2020.


