
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 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

SECRETARIAAT

1. Aanpassing protocolakkoord inzake administratieve vervolging gemengde inbreuken.

Het college gaat akkoord met het gewijzigde protocolakkoord GAS (Gemeentelijke Administratieve 
Sancties) inzake de administratieve vervolging van gemengde inbreuken.

2. Regiovorming in Vlaanderen. Afbakening regio's.

Het dossier werd uitgesteld tot eind november.

3. Politiebesluit van de gouverneur dd. 04.11.2020 met aanvullende maatregelen in de strijd tegen 
het COVID 19-virus.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebesluit van de gouverneur dd. 
04.11.2020 met aanvullende maatregelingen in de strijd tegen het COVID 19-virus.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

4. Besluit van de burgemeester dd. 4 november 2020 met verbod op activiteiten en evenementen 
voor verenigingen.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 4 november 2020 met verbod op de 
organisatie van activiteiten en evenementen door verenigingen in het kader van de coronamaatregelen.

TOERISME

5.  Toerisme. Toezicht socio-culturele vrijwilligers tijdens weekends toeristisch seizoen en bij 
evenementen

Het college keurt de lijst van toezichters goed die als socio-culturele vrijwilligers ingezet worden tijdens 
weekends in het toeristisch seizoen en bij evenementen, georganiseerd door de dienst toerisme.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen - stilzwijgende definitieve weigering van 
de omgevingsvergunningsaanvraag na proeftermijn van de handcarwash gelegen Gelukstede 
31 te Oudenaarde

Besluit van het college met stilzwijgende definitieve weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag na 
proeftermijn van de handcarwash Gelukstede 31.

7. Mogelijk maken om snel over te gaan naar werken op afspraak bij overmatige drukte op het 
containerpark door lockdown

Het college beslist het mogelijk te maken om snel over te gaan naar 'werken op afspraak' bij overmatige 
drukte in het recyclagepark door de lockdown n.a.v. de heropflakkering van het Coronavirus.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Koestraat 38.  Verbouwen ééngezinswoning.

Voor het verbouwen van de woning Koestraat 38 en het aanbrengen van gevelisolatie wordt door het 
college een omgevingsvergunning afgeleverd.



9.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Martijn van Torhoutstraat 24.  Bouwen van een zitkamer.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Martijn van 
Torhoutstraat 24 met een zitkamer.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Herlegem 72.  Voorzien vakantiewoning binnen bestaande 
woning.

Voor de verbouwing met gedeeltelijke functiewijziging van de woning Herlegem 72 (het voorzien van 
een vakantiewoning) levert het college een omgevingsvergunning af.

11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Koestraat.  Bouwen woning type halfopen bebouwing.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een woning van het type halfopen 
bebouwing in de Koestraat.

12.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Misweg 52.  Regulariseren oprit.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het regulariseren van de oprit naast de woning 
Misweg 52.

BESTUUR CULTUUR

13.  Erkenningsaanvragen socio-culturele verenigingen 2020. Toekenning en verdeling van 
basissubsidies en werkingssubsidies aan Oudenaardse socio-culturele verenigingen volgens het 
huidige subsidiereglement. Verdeling van de middelen ontvangen uit het Noodfonds Corona 
die werden toegekend aan Cultuur.

Het college neemt neemt nota van de erkenningsaanvragen, de toekenning en verdeling van de 
werkingssubsidies aan de socio-culturele verenigingen 2020 en de verdeling van de middelen uit het 
Noodfonds Corona die werden toegekend aan de dienst cultuur.

14. Herneming in de gemeenteraad van 30/11/2020 van subsidiereglement voor socio-culturele 
verenigingen en projecten.

Het college gaat ermee akkoord het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en projecten 
n.a.v. de coronacrisis opnieuw voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad op 30 november 
2020.

15. Geannuleerde voorstellingen De Woeker najaar 2020 - update. 

Akkoord met het voorstel van te annuleren voorstellingen in het gemeenschapscentrum De Woeker 
tijdens het najaar 2020 n.a.v. de geactualiseerde coronamaatregelen. Tickets worden terugbetaald.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

16. Geboortebos 2020

Het college gaat ermee akkoord dat de contactgegevens van de kinderen geboren in 2019 door de dienst 
Burgerzaken doorgegeven worden aan het Huis van het Kind in het kader van nieuwe aanplantingen in 
het geboortebos in 2020.

EVENEMENTEN

17.  Tijdelijke inname openbaar domein container Renmans

Het college gaat akkoord met het plaatsen van een frigoontainer op een parkeerplaats langs de rijweg 
Remparden ter hoogte van slagerij Renmans gedurende de periode 15 december 2020-4 januari 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

18. Telenet : plaatsen van een ondergrondse kabel in de Trekweg Linkeroever.

Verlenen van een machtiging aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse telecommunicatiekabel 
in de Trekweg Linkeroever.



19. Cluster Broeke. Aankoop van gronden en vestigen van erfdienstbaarheden. Machtiging 
betaling.

Voor het verlijden van de notariële akten voor de aankoop van gronden, de koopovereenkomsten van 
ondergrondse innemingen en het vestigen van erfdienstbaarheden in het kader van de weg- en 
rioleringswerken cluster Broeke wordt de Financieel Directeur van de stad gemachtigd om 
voorafgaandelijk de nodige betalingen te doen op de derdenrekening van de notaris.

20.  Ontmoetingscentrum ( OC) Eine - vzw De Meesterschool 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van vzw De Meesterschool om de 
financiering van de inrichting van het ontmoetingscentrum aan de Serpentstraat in Eine ten laste van de 
stad te nemen.

21.  K - Private verkaveling Graaf van Landaststraat. Voorlopige oplevering en gedeeltelijke 
borgvrijgave.

Het college neemt kennis van het goedkeuren van de voorlopige oplevering en de gedeeltelijke vrijgave 
van de borg inzake de privé-verkaveling in de Graaf van Landaststraat.

BESTUUR SPORT

22.  10.000 stappen: elke stap telt

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om deel te nemen aan het 
project "10.000 stappen: elke stap telt" van het Vlaams Instituut Gezond Leven en ondertekent de 
engagementsverklaring ter zake.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

23. Omloop - doorlopende straat

Het dossier werd uitgesteld.

24.  K - Bestuurlijke vervoerregioraad 13/11/2020

Het college neemt kennis van de doelstellingen inzake openbaar vervoer zoals vastgesteld door de 
bestuurlijke Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen tijdens de vergadering van 13/11/2020. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

25.  Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019 - kohierartikel 149011667 
- ongunstig

Het college wijst het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aanslagjaar 2019 - 
kohierartikel 149011667, af.

26.  Invordering via gerechtsdeurwaarder - buitenschoolse kinderopvang

Het college gaat akkoord met de invordering via een gerechtsdeurwaarder van onbetaalde facturen voor 
de buitenschoolse kinderopvang ten bedrage van 11.113,48 euro.

27. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
76.957,14.

28. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
12.461,70; € 140.779,72; € 83.177,37; € 500,00; € 12.682,21; € 49.648,81; € 9.290,27 en € 29.471,13.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

29.  Administratie: Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. – 
verlenging lopende overeenkomsten

Goedkeuring van de verlenging van de lopende overeenkomsten met de firma's ICS Services en ISS 
Facility Services voor het reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads- en OCMW-gebouwen tot 
eind februari 2021.



INFORMATICA

30. Verslag opening der biedingen Macbooks

Het college beslist de 4 Macbook-air-laptops die door nieuwe laptops werden vervangen, na 
tekoopstelling toe te wijzen aan de hoogste bieders die onder gesloten omslag een bod hebben 
uitgebracht.

BESTUUR PERSONEEL

31.  O - Architect.

Aanstelling van een architect voor de stads- en OCMW-diensten na selectieproeven.

32.  Goedkeuren kandidaten directeur SAMWD

Goedkeuring van de lijsten met kandidaten die wel/niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan 
de selectieproeven voor de functie van directeur aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans.

33.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.

Het college neemt kennis van de afsluiting van het dossier 'arbeidsongeval' van een stadsmedewerker. 
Aangezien het ongeval geen blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakte, wordt geen rente voor 
blijvende invaliditeit weerhouden.

34.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 2.

Het college neemt kennis van de afsluiting van het dossier 'arbeidsongeval' van een stadsmedewerker. 
Aangezien het ongeval geen blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakte, wordt geen rente voor 
blijvende invaliditeit weerhouden.

KMO - HANDEL

35.  Vraag voor verminderen van de openingsbelasting voor een nachtwinkel 

Het college gaat in op de vraag voor het verminderen met 50% van de openingsbelasting voor een 
nachtwinkel naar aanleiding van de cornaocrisis. 

36.  Vraag voor ondersteuning Einezo-actie corona

Het college gaat akkoord met financiële ondersteuning van de Einezo-actie, waarbij de etalages van Einse 
handelszaken opgesmukt  worden met 'positieve boodschappen' in coronatijden.

JEUGD

37.  Project Streekmotor 23 i.s.m. Buurtsport Oudenaarde

Akkoord met samenwerking tussen Jeugdopbouwwerk en de stedelijke jeugddienst voor het indienen van 
een project bij Streekmotor 23 in het kader van Buurtsport Oudenaarde.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 23 november 2020.


