
Publicatie op 17 december 2020

STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 30 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 14 december 2020.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 14 december 2020. 
Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 vindt de vergadering plaats via 
videoconferentie met livestream.

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 14 december 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de 
gemeenteraad op 14 december 2020 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de verstrengde 
coronamaatregelen.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3.  N - Verwelkoming nieuwe inwoners

Goedkeuring van het coronaproof verwelkomen van de nieuwe Oudenaardse inwoners door middel van 
welkomstpakketten die bij de dienst toerisme opgehaald kunnen worden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een iioa van klasse 3 - bronbemaling voor het plaatsen van een kelder, Beverestraat 85-87 
te Oudenaarde

Besluit van het college met aktename van de melding van een iioa van klasse 3: een bronbemaling voor 
het plaatsen van een kelder, Beverestraat 85-87.

5.  Invoeren van een nieuw subsidiereglement voor groendaken, hemelwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen

Goedkeuring voor het invoeren van een nieuw subsidiereglement voor groendaken, hemelwaterinstallaties 
en infiltratievoorzieningen. Het dossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 14 
december 2020.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Martijn van Torhoutstraat 107.  Kappen van 5 bomen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het kappen van 5 bomen Martijn van Torhoutstraat 
107.

7.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 89.  Uitbreiden woning.

Voor het uitbreiden van de woning Heurnestraat 89 wordt door het college een omgevingsvergunning 



8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Windmolenstraat 32.  Bijstellen verkaveling.  Oprichten 
vrijstaande tuinhuis.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling Windmolenstraat 
32 voor het oprichten van een  vrijstaand tuinhuis.

9.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek.  Verkaveling.

Aflevering van een verkavelingsvergunning voor grond Vaddenhoek.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Burgschelde.  Bouwen van drie dakwoningen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van drie dakwoningen in de 
Burgschelde.

11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat 231.  Aanleggen zwembad.

Voor het aanleggen van een zwembad Berchemweg 231 wordt door het college een 
omgevingsvergunning afgeleverd.

12.  Aanvraag afwijking infiltratieplicht - Kortrijkstraat.

De aanvraag voor een afwijking op de infiltratieplicht bij de bouw van twee woningen in de Kortrijkstraat 
wordt door het college toegestaan voor zover aan de verplichting voor het plaatsen van hemelwaterputten 
wordt voldaan.

13.  Hernummeren Roosstraat

Het college gaat akkoord met het hernummeren van de woningen in de Roosstraat naar aanleiding van de 
bouw van vier nieuwe woningen in de straat.

14.  Stedelijke renovatie- en energiepremies

Het college gaat akkoord met de invoering van een stedelijke renovatiepremie ee een premiereglement 
voor de uitvoering van energiezuinige ingrepen.

15.  Machtiging Onroerend Erfgoed.  Plaatsen zonnepanelen.  Kasteelstraat 16.

Het college neemt kennis van de machtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het plaatsen 
van zonnepanelen op het pand   Kasteelstraat 16.

BESTUUR CULTUUR

16. Minimale wijziging nota ten gevolge van herberekening subsidies Socio-culturele verenigingen.

Goedkeuring van de toekenning en de verdeling van werkingssubsidies aan Oudenaardse socio-culturele 
verenigingen en de verdeling van de middelen ontvangen uit het Noodfonds Corona die werden 
toegekend aan Cultuur, ten gevolge van een herberekening.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

17. Voorlopige vaststelling van het ontwerp grafisch plan opheffing van voetweg nr. 127 ter hoogte 
van de Natendries in Mater. Openbaar onderzoek. Getuigschrift van bekendmaking.

Getuigschrift van bekendmaking inzake het openbaar onderzoek met betrekking tot de opheffing van 
voetweg nr. 127 gelegen ter hoogte van de Natendries.

18.  Weg- en rioleringswerken in de Broekstraat ( 1e fase Dijkstraat - Gelukkstede). Bestek nr. 
W00752017. Goedkeuren van de voorlopige oplevering.

Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de weg- en rioleringswerken in de Broekstraat, deel tussen 
de Dijkstraat en Gelukstede. Een deel van de borgtocht die door de aannemer werd gestort, mag 
terugbetaald worden.

19.  Groot onderhoud van buurtwegen - 2e herhalingsopdracht -bestek nr. W23512016. 
Goedkeuring van de 4e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Goedkeuring van de 4e verrekening tegen overeengekomen prijzen in het kader van het dossier groot 
onderhoud van buurtwegen. 



20.  Aankoop van een perceel gelegen Pater Ruyffelaertstraat/Pontstraat. Machtiging betaling.

Machtiging tot betaling van de aankoopsom voor het perceel gelegen in de Pater 
Ruyffelaertstraat/Pontstraat, voordien eigendom van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine.

21. Inname openbaar domein in de Einestraat - dossier IOD1225237

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Einestraat 48 voor het uitvoeren van 
gevelrenovatiewerken tijdens de periode van 4 tot en met 20/12/2020.

22. Inname openbaar domein in de Kapellestraat - dossier IOD1226886

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kapellestraat 69 voor het uitvoeren 
van dakwerken tijdens de periode van 1 tot en met 18/12/2020.

23. Aanstellen studiebureau V-E-CO voor het slopen van woningen t.b.v. € 14.950,00 excl. btw

Aanstellen van een studiebureau voor het slopen van woningen in Diependale, Dokter Honoré De 
Wolfstraat en Oudstrijdersstraat.

24. Inname openbaar domein in de Georges Lobertstraat - dossier IOD1227974

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Georges Lobertstraat 44 voor het 
uitvoeren van dakwerken gedurende de periode van 25/11 tot en met 16/12/2020.

25.  Weg- en rioleringswerken in de Graaf van Landaststraat. Voorstel 
samenwerkingsovereenkomst stad - AWV - Aquafin

Akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, het Agentschap Wegen en Verkeer en 
Aquafin voor het uitvoeren van de weg- en rioleringswerken in de Graaf Van Landaststraat. Het dossier 
wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 14 december 2020.

BESTUUR SPORT

26.  Erkenning K.M. De Gouden Karper

Erkenning van de Koninklijke Maatschappij De Gouden Karper als Oudenaardse sportclub.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

27. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Burgschelde

Het college gaat akkoord om een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap te voorzien 
ter hoogte van de woning Burgschelde 17.

28.  Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Simon De Paepestraat

Het college gaat akkoord om een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap te voorzien 
ter hoogte van de woning Simon De Paepestraat 3..

29. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - scenario en voorstel wegencategorisering

Het college gaat akkoord met het voorstel voor een nieuwe wegencategorisering. De lokale scenario's zijn 
nog in voorbereiding en zullen voor kennisgeving aan de Vervoerregio Vlaamse Ardennen voorgelegd 
worden.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

30.  Bezwaar tegen de belasting op het weghalen van afvalstoffen, aj. 2019 - kohierartikel 
308000008 - materiële misslag

Een bezwaar tegen de belasting op het weghalen van afvalstoffen aanslagjaar 2019, kohierartikel 
308000008 wordt omwille van een  materiële misslag door de administratie gunstig beoordeeld.

31. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikel 559000154 - gunstig

Een bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aanslagjaar 2019, kohierartikel 559000154, wordt gunstig beoordeeld door het 
college.



32.  Negatieve rentes op bankrekening

Het college neemt kennis van de evolutie van de negatieve rentes op bankrekeningen.

33.  Rapportering fiscale en niet-fiscale ontvangsten

Het college gaat akkoord met de voorgelegde rapportering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten op 
datum van 30 september 2020.

34. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
104.952,21.

35. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
100.448,38; € 151,90; € - 226,55; € 630,00; € 0,31; € 32,54; € 22.075,11; € 23.633,84; € 39.037,24.

36.  Handelscontract Payconiq Dienst Sport

Het college neemt kennis van het handelsconract Payconiq ten behoeve van de stedelijke sportdienst.

37.  Kastoestand d.d. 30/10/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand van de stad op datum van 
30 oktober 2020. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

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

Goedkeuring van de gunning en de lastvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van columbariumnissen 
op de stedelijke begraafplaats. 

39. Aankoop softwaretoepassing voor debiteurenbeheer - goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier 'Aankoop van software voor debiteurenbeheer'.

BESTUUR PERSONEEL

40.  O - Vaststellen kandidaten selectie algemeen directeur.

Het college keurt de vaststelling van de lijsten van kandidaten goed die wel en niet voldoen aan de 
voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur van de stad 
en het OCMW.

41.  O - Aanpassing selectiejury algemeen directeur.

Goedkeuring van de toevoeging van een lid aan de examenjury voor de selectieprocedure voor de functie 
van algemeen directeur van de stad en het OCMW.

42.  Voorstellen personeelsfeest/sportdag/nieuwjaarsreceptie 2021

Het dossier wordt voor een week uitgesteld.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

43.  Toezicht in de SAMWD 

Het college gaat ermee akkoord de voorgestelde kandidaat-vrijwilligers aan te stellen voor het houden 
van toezicht in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans met ingang van 1 januari 2021.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

44.   Inschakelen van vrijwilligers voor toezicht vanaf 01.01.2021

Akkoord met het inschakelen van vrijwilligers voor het houden van toezicht in de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten met ingang van 1 januari 2021.

45.   Aangepaste versie lestijdenpakket schooljaar 2020-2021

Akkoord met de geactualiseerde versie van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021.



KMO - HANDEL

46. Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Margaretha's, 
Markt 40 te Oudenaarde

Aflevering van een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein ter 
hoogte van Margaretha's, Markt 40.

47. Subsidie startende ondernemers. Aanpassen toegekend subsidiebedrag

Goedkeuring van de aanpassing van het toegekende subsidiebedrag aan de startende onderneming BV 
First For You, Broodstraat 31.

48. Premiestelsels kernwinkelgebied. Principieel akkoord voor het toekennen van subsidie aan 
bvba Thimi Invest voor het pand gelegen te Oudenaarde, Hoogstraat 47

Het college gaat principieel akkoord met het toekennen van van een subsidie in het kader van het 
premiestelsel kernwinkelgebied
voor het handelspand gelegen te Oudenaarde, Hoogstraat 47.

49.  Steun van de stad aan ondernemers

Het college keurt een aantal steunmaatregelen aan ondernemingen goed in het kader van de coronacrisis. 
Het gaat onder meer over het invoeren van gratis parkeren tot eind januari 2021 en het terugbetalen van 
standgeld aan marktkramers die door de crisis niet toegelaten werden op de wekelijkse donderdagmarkt.

50.  Vlaamse steun voor ondernemers

Het college neemt kennis van het pakket aan steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen voor ondernemers naar aanleiding van de coronacrisis. 

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 14 december 2020.


