
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 23 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 VEILIGHEID

1. Lokale bronopsporing en quarantainecoaching

Het college gaat akkoord met verdere inzet via sensibilisering, communicatie, preventie, bronopsporing 
en quarantaine-coaching in het kader van de COVID 19-pandemie.

2. MB 23 september vergunning gidpbw

Het college neemt kennis van het ministerieel besluit van 23 september 2020 met de vergunning aan de 
stad Oudenaarde voor de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Voorstel van teksten Infomagazine december 2020.

Het college adviseert de voorgestelde teksten voor het Infomagazine van december 2020 gunstig.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa van klasse 3 - tuinbouwbedrijf gelegen Landlos 3+ te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: een tuinbouwbedrijf 
gelegen Landlos 3+ te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 87.  Verbouwen woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Wallestraat 87.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Fortstraat 48.  Plaatsen siliconepleister en isolatie. 

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van siliconepleister en isolatie aan de 
voorgevel van de woning Fortstraat 48.

7.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Tuinwijk 30.  Verbouwen woning met bijgebouw.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met bijgebouw, 
Tuinwijk 30. 

8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Smallendam 39.  Afbraak van een rijwoning, bouwen van 
een eengezinswoning met praktijk.

Voor de afbraak van een rijwoning en het bouwen van een eengezinswoning met praktijk Smallendam 39 
wordt door het college een omgevingsvergunning afgeleverd.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Bergstraat 63-65.  Herinrichten, gedeeltelijke sloop en 
samenvoegen van twee panden. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het herinrichten, gedeeltelijk slopen en samenvoegen 
de panden Bergstraat 63-65.



10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Maalderijstraat 11.  Wijzigen functie woning naar 
kantoren.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van het pand 
Maalderijstraat 11 van wonen naar kantoren.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 237.  Aanleggen bio zwemvijver en terras

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bio-zwemvijver en een terras 
Heurnestraat 237.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ronseweg 63-65. Afbraak bestaande woning en aanleggen 
parking.

Voor de afbraak van de woningen Ronseweg 63-65 en het aanleggen van een parking levert het college 
een omgevingsvergunning af.

13. Intrekking omgevingsvergunning.  Pladutse 1.  Verbouwen van een hoeve en aanleggen van 
een buitenpiste. 

De omgevingsvergunning, afgeleverd in zitting van het college dd. 07/09/2020 voor het verbouwen van 
een hoeve en het aanleggen van een buitenpiste Pladutse 1, wordt ingetrokken omdat de aanleg van een 
paardenpiste in strijd is met de gewestplanbestemming.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pladutse 1.  verbouwen van een hoeve en aanleggen 
buitenpiste

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hoeve en het aanleggen van een 
buitenpiste Pladutse 1, wordt gedeeltelijk vergund voor wat betreft het verbouwen van de hoeve. Het 
aanleggen van de buitenpiste wordt uit de vergunning gesloten. 

15. Geen Aktename Melding.  Gentstraat 109.  Plaatsen veranda.

Er wordt geen akte genomen van de melding van de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen in de 
Gentstraat 109 omdat het aanvraagdossier niet voldoet aan de wettelijke vormvereisten.

16.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Sint - Vedastusstraat 1.  Verharden van grasplein door 
middel van waterdoorlatende betonklinkers.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het verharden van een grasplein door middel van 
waterdoorlatende betonklinkers Sint-Vedastusstraat 1.

17. Advies Omgevingsvergunning.  Trekweg Linkeroever. Heraanleg Trekweg Linkeroever. 

Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van De Vlaamse Waterweg voor de heraanleg van 
de Trekweg Linkeroever.

BESTUUR CULTUUR

18.  Meerjarenplan 20/25, prioritaire actie 42 “ontwikkelen van een visie op een beleid beeldende 
kunsten”; realisatie; aanpak fase 1.

Het college gaat akkoord met de opstart van de realisatie van de prioritaire actie uit het meerjarenplan 
2020-2025 'ontwikkelen visie beleid beeldende kunsten', fase 1, zoals voorgesteld door de dienst cultuur.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

19.  Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van de parochies Sint-
Pietersbanden Bevere en Sint-Walburga Oudenaarde. 

EVENEMENTEN

20. Uitbetaling tweede werkingssubsidie feestcomités.

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de tweede werkingssubsidie aan de feestcomités van 
Edelare en Eine.



21. Uitbetaling nominatieve subsidies

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de nominatieve subsidie voor de Ruiterommegang Sint-
Pieter Eine.

22. Voorstel tot weghalen groene publiciteitsborden

Het college gaat ermee akkoord de metalen groene publiciteitsborden in de dorpskernen te verwijderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23.  O - Maaien met opvang - wegbermen en grachtbermen - 2021.

Het college verleent goedkeuring aan het bestek en de raming ten bedrage van € 154.963,71 (incl. 21% 
BTW) voor het maaien van wegbermen en grachtbermen tijdens het dienstjaar 2021.

24. Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen - bestek nr. W60592019. Goedkeuren van de 
2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Het college keurt de 2e verrekening ten bedrage van € 1.224,24 goed in het kader van de opdracht voor 
het herstellen en aanleggen van wegen en voetpaden in natuursteen.

25.  Scheldeboorden/Kop : Weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat. Project O210044 - 
bestek nr. W23322015. Goedkeuren van de definitieve oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering met betrekking tot de weg- en rioleringswerken in de 
Bourgondiëstraat goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

26.  Ontwikkelingsproject Electro Weeding

Het college gaat akkoord met medewerking aan het voorgesteld ontwikkelingsproject Electro Weeding 
voor de bestrijding van onkruid. Een budget van € 5.000,00 wordt voorzien voor toepassing en 
samenwerking volgens de resultaatsverbintenis E-weeding Bayer.

BESTUUR SPORT

27. Infrastructuursubsidie Recrean Padel vzw - grote investering

Het college keurt een infrastructuurtoelage goed aan Recrean Padel vzw als tussenkomst in een grote 
investering door de club: de aanleg van 2 nieuwe courts.

28. Tijdelijke constructie dansschool Studie Minne + dansschool Tili

Het college geeft op advies van de stedelijke veiligheidscel geen toelating aan de dansscholen Studio 
Minne enl Tili om een tijdelijke constructie op te zetten voor de organisatie van hun danstrainingen

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

29. Voorstel herinrichting Kattestraat

Het college gaat akkoord met het principe om in de Kattestraat eenrichtingsverkeer in te voeren voor 
gemotoriseerd verkeer en dit in de richting van de Nederstraat. Fietsers blijven in beide richtingen 
toegelaten. De buurt wordt hierover nog bevraagd.
Het college gaat akkoord met het omvormen van Kattestraat tot een fietsstraat. 
Het college gaat akkoord met het organiseren van parkeren in parkeervakken/parkeerzones.
Ontwerpplan heraanleg verder uit te werken op basis van deze principes.

30.  Visibiliteit vervoersfilter zuidzijde Markt

Het college beslist een voorstel uit te werken voor het verbeteren van de zichtbaarheid t.h.v. het kruispunt 
Markt-Burg en het eventueel plaatsen van informatieve borden t.h.v. het zone 30-bord.

31.  Aanpassing voetgangerszone Schelde Eiland

Het college gaat akkoord met de aanpassing van de voetgangerszone op het Schelde-eiland.



32.  feedback participatieavond mobiliteitsplan – Bevere

Het college neemt kennis van de feedback naar aanleiding van de participatieavond, in de deelgemeente 
Bevere georganiseerd rond 
het nieuwe mobiliteitsplan.

33. feedback participatieavond mobiliteitsplan – Eine

Het college neemt kennis van de feedback naar aanleiding van de participatieavond, in de deelgemeente 
Eine georganiseerd rond 
het nieuwe mobiliteitsplan.

34. feedback participatieavond mobiliteitsplan – leefbare woonwijken en fietsnetwerk

Het college neemt kennis van de feedback naar aanleiding van de participatieavond over leefbare 
woonwijken en het fietsnet, georganiseerd rond het nieuwe mobiliteitsplan.

35. feedback participatieavond mobiliteitsplan – Leupegem

Het college neemt kennis van de feedback naar aanleiding van de participatieavond, in de deelgemeente 
Leupegem georganiseerd rond
het nieuwe mobiliteitsplan.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36.  Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019 - kohierartikel 149011738 
- gunstig

Een bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 
149011738, wordt ingewilligd.

37.  Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2019 - kohierartikel 149011724 
- gunstig

Het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 
149011724, wordt ingewilligd.

38. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikel 559000157 - ongunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 559000157, wordt niet ingewilligd.

39. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikel 559000156 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 559000156, wordt ingewilligd.

40.  Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 - kohierartikel 
160002233 - ongunstig

Het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aanslagjaar 2020 - kohierartikel 
160002233, wordt niet ingewilligd.

41. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019, kohierartikel 559000172 - niet ontvankelijk

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aanslagjaar 2019, kohierartikel 559000172 wordt niet ontvankelijk verklaard.

42. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
106.389,88.



43. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
- 5.293,75; € 174.657,87; € 86.772,97; € -105; € 45.363,60; € 115.925,53; € 12,39; € 31,89; € 56.392,45; 
€ 75,04; € 36.279,79; € 1.403,70.

44.  Interne controle van de centrale kas dd. 16/11/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de centrale kas op 
datum van 16 november 2020.

45.  Controle van de contante gelden van de centrale kas dd. 16/11/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
centrale kas op datum van 16 november 2020 met een saldo van € 1.008,15. Het te verantwoorden 
verschil bedraagt € 0,00.

46. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 + nominatieve overheidsopdrachten en toelagen 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Meerjarenplanaanpassing nr. 2/2020-
2025 en van de nominatieve overheidsopdrachten en toelagen 2021.

47. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.Begroting 2021.Kennisgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begroting 2021 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

48.  K -Politiezone Vlaamse Ardennen. Begroting 2021. Kennisgeving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begroting 2021 van de Politiezone 
Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

49. Levering van 20 laptops - Goedkeuring gunning

Het college verleent goedkeuring aan gunning van de opdracht tot het leveren van 20 laptops door de 
firma Realdolmen in het kader van het faciliteren van telewerken door het personeel.

50. Leveren en plaatsen van columbariumnissen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

51.  O - Omgevingsambtenaar.

Aanstelling van een voltijds omgevingsambtenaar in contractueel dienstverband na een vergelijkende 
selectieproef.

52.  O - Verlenging aanstelling parkeerwachter.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een voltijds parkeerwachter voor de periode van 4 
december 2020 tot en met 30 juni 2021.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

53. Gebruikmaking van Wijkwerkers voor toezicht leerlingen SAMWD en KABK. 

Het college keurt de gebruikmaking van Wijkwerkers voor toezicht op en opvang van de leerlingen van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten goed.

KMO - HANDEL

54.  Inkrimpen van de standplaats op de wekelijkse markt van Vanderbeke Caroline

De gevraagde inkrimping met 2 meter van een standplaats op de wekelijkse donderdagmarkt wordt door 
het college toegestaan.



55.  Vraag voor het tijdelijk in gebruik nemen van de eigendom van de stad Dr. Honoré 
Dewolfstraat

Het college geeft geen toelating voor ingebruikname van het gebouw in de Dr. Honoré Dewolfstraat 11, 
eigendom van de stad, voor een pop-up winkelconcept.

56. Resultaten van het onderzoek over de impact van corona op de lokale economie

Het college gaat akkoord om samen met de dienst communicatie acties uit te rollen op basis van de door 
de plaatselijke ondernemers geformuleerde werkpunten om tegemoet te komen aan wat die ondernemers 
van de stad verwachten.

57.  Vraag voor standplaats ambulante handel op privé domein, palend aan de openbare weg

Het college gaat akkoord met de aangevraagde standplaats voor ambulante handel op het privé domein 
Ronseweg 91, palend aan de openbare weg op voorwaarde dat de vestiging geregistreerd wordt in de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen.

JEUGD

58.  Werkingstoelage 2020-2021

Het college gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van de werkingssubsidies en de subsidies uit het 
Noodfonds Corona van de Vlaamse Overheid aan de Oudenaardse jeugdverenigingen.

59. Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met de aanstelling van vrijwilligers die hun medewerking 
verlenen aan activiteiten, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

60. Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers BKO schooljaar 2020-2021.

Goedkeuring van de geactualiseerde lijst met de aanstelling van vrijwillige opvangkrachten voor de voor- 
en naschoolse kinderopvang tijdens het schooljaar 2020-2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 7 december 2020.

Gepubliceerd op 10 december 2020.


