
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Sybille De Vos: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 30 november 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 30 november 2020. 
Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 12 november 20202 vindt de vergadering plaats via 
videoconferentie met livestream.

2. Ontwerp strategische nota meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025.

Het college neemt nota van het ontwerp strategische nota meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025. en 
vraagt deze verder bij te werken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de overdracht 
van de vergunningen voor de verdere exploitatie van een handel in veevoeders, meststoffen, 
granen, ... gelegen Kerkgate 63 te Oudenaarde

Het college van burgemeester en schepenen houdende keurt de overdracht van de vergunningen voor de 
verdere exploitatie van een handel in veevoeders, meststoffen, granen, ... gelegen Kerkgate 63 te 
Oudenaarde goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4.  Beroep Leegstand Baarstraat 58

Het beroep tegen de opname van het pand Baarstraat 58 in het leegstandsregister is ontvankelijk doch 
ongegrond. Het college beslist dat dit pand op heden niet geschrapt wordt uit het leegstandsregister.

5.  Beroep Leegstand Bergstraat 54

Het beroep is ontvankelijk en gegrond. Het college beslist dat het pand wordt geschrapt uit het 
leegstandsregister en het pand wordt  geregistreerd als 2de verblijf.

6.  Weigeren Omgevingsvergunning.  Berchemweg 373.  Plaatsen reclamepaneel.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamepaneel Berchemweg 
373.

7.  Weigeren Omgevingsvergunning.  Volkegemberg.  Rooien 30 bomen.

Het college weigert een omgevingsvergunning voor het rooien van 30 bomen, Volkegemberg.

8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Stationsstraat 31.  Plaatsen zonnepanelen.

 Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, Stationsstraat 31. 

9.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Kapellestraat 36.  Plaatsen carport.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, Kapellestraat 36.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Georges Lobertstraat 28.  Plaatsen poort.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort, Georges Lobertstraat 28.



11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Omloop 16.  Bouwen terras met overkapping.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een terras met overkapping, Omloop 
16.

12.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Parkstraat 27.  Bouwen aanbouw.

 Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw, Parkstraat 27. 

13.  Geen aktename melding.  Kortrijkstraat 70.  Slopen van een bijgebouw en uitvoeren 
renovatiewerken.

Het college neemt geen akte van de melding voor het slopen van een bijgebouw en het uitvoeren van 
renovatiewerken. Kortrijkstraat 70 omdat voor dit dossier een omgevingsvergunning moet aangevraagd 
worden.

14.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Duisbeke 5.  Verbouwen van een vierkantshoeve tot 
woning met gastenverblijven. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vierkantshoeve tot woning 
met gastenverblijven, Duisbeke 5.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Doornikse Heerweg 164.  Bouwen van een zwembad met 
poolhouse.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembad met poulhouse, 
Doornikse Heerweg 164.

16.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Vontstraat 56.  Aanleggen terreinverharding. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het aanleggen van terreinverharding, Vontstraat 56.

17.  Afsprakenkader SVK - Oudenaarde - IGS -vVlaamse overheid

Het college gaat akkoord met het afsprakenkader tussen het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) Zuid-Oost-
Vlaanderen, de stad Oudenaarde, het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en de Vlaamse 
Overheid in het kader van de bewaking van de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen.

18.  Recht van voorkoop - Stationsstraat 32

Het college beslist het voorkooprecht niet uit te oefenen.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

19. Voortijdige beëindiging grafconcessie.

Het verzoek om het deel van de concessie bestemd voor een bijzetting voortijdig te beëindigen, wordt 
toegestaan.

20. Voortijdige beëindiging grafconcessie.

Het verzoek om de concessie voortijdig te beëindigen, wordt toegestaan.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

21.  "Cultuursite De Woeker " Goedkeuren van het verslag van nazicht houdende de selectie van 
de kandidaturen voor de volledige studieopdracht  en goedkeuren van de projectdefinitie De 
Woeker XL.

Het college keurt het nazicht van de kandidatenlijst voor het uitvoeren van de studieopdracht voor het 
project De Woeker XL en de projectdefinitie ter zake goed.

22.  Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2020 - bestek nr. W60232019. Goedkeuren van 
de 2e verrekening.

Het college keurt de 2e verrekening goed met betrekking tot de aanleg en herstel van voetpaden - 
dienstjaar 2020.



23.  O - Gaselwest :Ondertekenen notariële akte - aanstellen gevolmachtigde 

Het college stelt het diensthoofd Bestuur Infrastructuur Administratie en Ontwerp aan als gevolmachtigde 
voor het ondertekenen van de notariële akte voor de formalisering van de inbreng in natura van de 
openbare verlichting op het grondgebied van de stad in Gaselwest. De aanstelling wordt ter kennisgeving 
overgemaakt aan Gaselwest.

24. Inname openbaar domein in de Molenstraat - dossier IOD1215810

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Molenstraat 16 voor het 
uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 16 tot en met 20/11/2020.

25. Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1217370

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broekstraat 16 voor het 
uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 24/11 tot en met 18/12/2020.

26. Inname openbaar domein in de Baarstraat - dossier IOD1217851

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Baarstraat 38/40 voor het 
uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 25/11 tot en met 27/11/2020.

27. Inname openbaar domein in de Keizer Karelstraat - dossier IOD1218338

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling, mobiele kraan en container(s) in 
de Keizer Karelstraat 29 voor het uitvoeren van dakwerken tijdens de periode van 16/11 tot en met 
4/12/2020.

28. Inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat (hoek Beverestraat 85) - dossier 
IOD1221279

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een mobiele kraan (fase 1), een werfkraan (fase 
2) en een los- en laadzone op de hoek van de Ruttemburgstraat met de Beverestraat voor het bouwen van 
appartementen tijdens de periode van 18/11/2020 tot en met 31/7/2021.

BESTUUR SPORT

29.  Padel Donk

Dit wordt uitgesteld in functie van overleg ter plekke.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

30.  Parkeerproblematiek Groenstraat

Het college gaat akkoord met het schrappen van 5 parkeerplaatsen in de Groenstraat.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

31. Bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen, aj. 2019  – kohierartikel 
149011669 – gunstig

Het bezwaar tegen de Algemene Gemeentelijke Heffing Gezinnen aaanslagjaar 2019  – kohierartikel 
149011669, wordt ingewilligd.

32. Bezwaar tegen de Belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden – kohierartikel 559000155, aanslagjaar 2019 – gunstig

Het bezwaar tegen de Belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden – kohierartikel 559000155, aanslagjaar 2019 wordt ingewilligd.

33. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
57.041,06.



34. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € - 
50,00; € 11.939,37;  € - 1.694,00;  € 2.997,50; € 500,00; € - 23,80; € 66.642,96; € 8.994,50; € 0.07; € 
73.908,37; € 19.159,60 en € 21.226,58.

35. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.

36. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Jaarrekening 2019. Kennisgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarrekening 2019 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

37. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Begrotingswijziging 1 2020. Kennisgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begrotigswijziing nr. 1/2020 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

38. Aankoop van brandstoffen voor voertuigen in een tankstation via het gebruik van tankkaarten 
- Gunnen van de plaatsingsprocedure.

Het college keurt de gunning van het aanbestedingsdossier ‘aankoop van brandstoffen voor voertuigen in 
een tankstation via het gebruik van tankkaarten’ aan de firma Gabriëls goed.

39. Leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters - dienstjaar 2021 - 2022 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden goed voor het leveren van papier 
voor printers, kopieerapparaten en plottersvoor de stads- en OCMW-diensten tijdens het dienstjaar 2021-
2022.

BESTUUR PERSONEEL

40.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Een medewerker hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een arbeidsongeval op 27 april 
2020, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.

KMO - HANDEL

41.  Toekennen van subsidie aan startende onderneming First For You

Het college kent een subsidie toe aan de startende onderneming First For You, Broostraat 31.

42.  Vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkel Abdijstraat 58 A

Het college levert een vestiging- en uitbatingsvergunning vor de nachtwinkel Abdijstraat 58 A af.

43.  Vraag van marktkramer i.v.m. essentiële producten op de markt

Het college beslist dat het aanbod van de marktkramer bperkt moet blijven tot essentiële producten.

44.  Vraag Voka: tegemoetkoming bedrijfsbelasting i.k.v. Covid-19

Het dossier wordt uitgesteld voor verdere bespreking.

45.  Extra kerstdecoratie (verlichting) door vzw Oudenaarde Winkelstad

Het college gaat akkoord met een financiële tussenkomst van de stad voor de extra kerstdecoratie 
(verlichting) die door de vzw Oudenaarde Winkelstad in de centrumstraten wordt voorzien.

JEUGD

46. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor activiteiten van de jeugddienst, zowel 
tijdens en buiten de vakanties.



KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

47. Heropstart SAMWD in code rood.

Het college gaat ermee akkoord dat de lessen in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
worden hervat volgens protocol. Tijdens de danslessen is het dragen van mondmaskers verplicht. 

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


