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STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN MAANDAG 7 DECEMBER 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.  Eindejaarscollege.

De laatste vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau van het OCMW worden gepland op 
maandag 21 december 2020. De eerste vergaderingen in 2021 vindt plaats op maandag 11 januari 2021.

2.  Gemeenteraden 1ste jaarhelft 2021.

Het college legt volgende data vast voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens het eerste halfjaar van 2021: de maandagen 25 januari, 22 februari, 29 
maart, 26 april, 31 mei en 28 juni.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Goedkeuring subsidies voor het installeren van hernieuwbare energiebronnen bij particuliere 
woningen

Goedkeuring van de aangevraagde subsidies voor het installeren van hernieuwbare energiebronnen bij 
particuliere woningen (warmtepomp en warmteboiler).

4.  Goedkeuring subsidies aanplant en onderhoud KLE's

Goedkeuring van de aangevraagde subsidies door particulieren voor het aanplanten en onderhouden van 
KLE's (punt- en lijnvormige landschapselementen).

5.  Overdracht "Operatie Proper" (Mooimakers) aan IVLA

Het college gaat akkoord met de overdracht van de "Operatie Proper", een beloningssysteem van OVAM 
en Mooimakers voor scholen, groepen en verenigingen om zwerfvuil aan te pakken op en rond de eigen 
terreinen, aan de afvalintercommunale I.Vl.A. I.Vl.A. neemt de administratieve opvolging van het project 
over van de stad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6.  Beroep leegstand - Doornikstraat 25

Het beroep tegen de opname van het pand Doornikstraat 25 in het leegstandsregister wordt ontvankelijk 
maar ongegrond verklaard. Het pand wordt bijgevolg niet uit het leegstandsregister geschrapt.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat.  Bouwen 2 woningen.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor de bouw van twee eengezinswoningen van het 
halfopen type in de Heurnestraat.

8.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Smissestraat 24.  Regulariseren van veranda.

Voor het regulariseren van de plaatsing van een veranda aan de woning Smissestraat 24 wordt door het 
college een omgevingsvergunning verleend.



9.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 3.  Plaatsen aanbouw.

Voor het oprichten van een aanbouw ter hoogte van de achtergevel van de woning Korenbloemlaan 3 
wordt door het college een omgevingsvergunning verleend.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Mandenmakersstraat 7.  Bouwen nieuwe veranda na 
sloop bestaande en bestaande schuur.

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het bouwen van een nieuwe veranda na de sloop van 
de bestaande veranda en de schuur aan de Mandenmakersstraat 7.

11.  Aktenamen Melding.  Puithoekstraat 29.  Uitvoeren stabiliteitswerken woning.

Het college neemt akte van de melding van de uitvoering van stabiliteitswerken aan de woning 
Puithoekstraat 29.

12.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Diependale 53.  Aanbrengen grijze buitenbepleistering 
voorgevel.

Voor het aanbrengen van een grijze buitenbepleistering op de voorgevel van de woning Diependale 53, 
levert het college een omgevingsvergunning af.

13.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Karel Martelstraat 24.  Bouwen tuinhuis.

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis Karel Martelstraat 24.

14.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Riedekens 89.  Uitbreiden van een ééngezinswoning met een 
kantoorruimte.

Voor de uitbreiding van de ééngezinswoning Riedekens 89 met een kantoorruimte wordt door het college 
een omgevingsvergunning afgeleverd.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Rekkemstraat 12.  Verkavelen van grond.

Er wordt een omgevingsvergunning verleend voor het verkavelen van de grond Rekkemstraat 12 in 7 
loten.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kerkgate 86. Verkavelen van grond. 

Het college levert een omgevingsvergunning af voor het verkavelen van de grond Kerkgate 86.

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

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

18. Beroep. Bijkomend advies.  Heurnestraat.  Bouwen 48 eengezinswoningen met aanleg wegenis 
en omgeving "Scheldehof".

In het kader van een beroepsprocedure tegen de bouw van 48 eengezinswoningen aan de Heurnestraat in 
het project Scheldehof, handhaaft het college zijn advies dat tijdens de zitting van 3 augustus 2020 werd 
geformuleerd: gunstig met voorwaarden voor 29 woningen en ongunstig voor 19 woningen.

19.  Beroep bijkomend advies.  Dijkstraat.  Bouwen appartement.

In het kader van een beroepsprocedure tegen de bouw van een appartement met 5 woonentiteiten aan de 
Dijkstraat, handhaaft het college zijn advies dat tijdens de zitting van 14 september 2020 werd 
geformuleerd.

20. Verderzetting samenwerkingsovereenkomst project Oudenaarde Linkeroever

Het dossier wordt voor een week uitgesteld.

BESTUUR CULTUUR

21.  De Woeker; samenwerking Jazz-Swingband Jake Walker in uitvoering van Vlaamse 
regelgeving “culturele activiteitenpremie” in tijden van corona.

Het college gaat akkoord met de organisatie met livestreaming van twee concerten in De Woeker. Het 
concert door de jazz-swingband Jake Walter met onder meer Oudenaardenaar Ruben Van Bost vindt 



plaats op 17 februari 2021 en de optredens van de ensembles van Stijn Bettens, eveneens inwoner van 
Oudenaarde, op 9 en 10 januari 2021.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

22.  Betoelaging voor grondontleding: vaststelling toelage 2020

Goedkeuring van de uitbetaling van de toelage 2020 aan de landbouwers die de toelage voor 
grondontleding hebben aangevraagd.

23.  Betoelaging voor groenbemesting :vaststelling toelage 2020

Goedkeuring van de uitbetaling van de toelage 2020 aan de landbouwers die de toelage voor 
groenbemesting hebben aangevraagd.

EVENEMENTEN

24.  Verkeersreglement Nederstraat veilig winkelen

Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement op het verkeer in de Nederstraat naar aanleiding van de 
geldende coronamaatregelen. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd tussen de Kattestraat en het 
Tacambaroplein om winkelende mensen toe te laten de voorgeschreven afstand van elkaar te bewaren.

25. Verlengen gratis parkeren tot eind januari 2021.

Het college beslist het gratis parkeren in de betalende parkeerzones van de stad te verlengen tot eind 
januari 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26.  Heraanleg Einestraat en Lappersfort- bestek nr. W00502017. Goedkeuring van de definitieve 
oplevering en vrijgave van het saldo van de ambtshalve borgstelling.

Goedkeuring van de definitieve oplevering en de vrijgave van het saldo van de ambtshalve borgstelling 
met betrekking tot de heraanleg van de Einestraat en het Lappersfort.

27.  Scheldeboorden/kop : heraanleg trekweg jachthaven. Goedkeuren gunningsvoorstel en 
goedkeuren van het stadsaandeel in de werken. 

Goedkeuring van het gunningsvoorstel aan het bedrijf Herbosch-Kiere nv en het stadsaandeel in de 
werken voor de heraanleg van de trekweg ter hoogte van de jachthaven.

28. Restauratie O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 - goedkeuring verrekening 1 verwijderen asbest

Goedkeuring van de 1ste verrekening met betrekking tot de werken voor het verwijderen van asbest in het 
kader van de restauratie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.

29. Inname openbaar domein op de Rotelenberg - dossier IOD1229890

Verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een stelling ter hoogte van de Rotelenberg 1a, 1b en 
1c voor het uitvoeren van metsel- en dakwerken gedurende de periode van 18/12/2020 tot en met 
30/04/2021.

30.  O - Rioolaansluitingen en overwelven grachten 2021. Goedkeuren gunning.

Goedkeuring van de gunning van de opdracht voor het uitvoeren van rioolaansluitingen en overwelven 
van grachten tijdens het dienstjaar 2021 aan de firma Frecon bv.

31.  Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat. Aankoop van plantgoed. 
Goedkeuring van de raming en de gunning.  

Goedkeuring van de raming en de gunning voor de aankoop van plantgoed naar aanleiding van de verdere 
afwerking van de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat.

32.  Fietstunnel N8. Aanstellen controleorganisme. Goedkeuren van de raming en de gunning.

Goedkeuring van de raming en de gunning voor het aanstellen van een onafhankelijk controleorganisme 
om de stabiliteit te beoordelen tijdens de werken voor de realisatie van de fietstunnel onder de N8 te 
Leupegem.



33.  O - Proximus: uitvoering van telecommunicatiewerken  in de Weverstraat.

Verlenen van een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Weversstraat.

34.  O -Fluvius : aanleg nieuw distributienet in de Kanunnikenstraat.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet in de 
Kanunnikenstraat.

35.  O - Fluvius: ondergronds brengen van het  laagspanningsnet in Sompelstraat-Sompelplein.

Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de 
Sompelstraat en op het Sompelplein.

36. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – afkoppelen 
verwarmingsinstallatie

Het college gaat ermee akkoord de verwarmingsinstallatie in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in het 
kader van het restauratie- en herbestemmingsdossier af te koppelen van de installatie van het Algemeen 
Ziekenhuis Oudenaarde.

37.  N - Overwelven gracht t.h.v. Ronsen Heerweg tussen huisnrs. 39 en 47 - Lot 1 en 2.

Het college verleent een machtiging voor het overwelven van een gracht in de Ronsen Heerweg over een 
afstand van maximum 5 m. Alle kosten vallen ten laste van de aanvrager.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

38. Strooien wegen 2020, goedkeuren contract en raming.

Goedkeuring van het contract en de kostenraming voor het strooien van wegen tijdens de winterperiode.

39.  Strooien wegen, toewijs 2020.

Goedkeuring van de gunning van de opdracht voor het strooien van wegen tijdens de winterperiode aan 
aannemer Chris Noppe.

40.  Contracten strooidiensten.

Akkoord met de verlenging van de contracten met diverse strooidiensten voor de periode 2021-2022-
2023. Het gaat over strooien van wegen, sneeuwruimen en strooien van voetpaden.

BESTUUR SPORT

41.  scenario's voetbal en atletiek

Het college gaat ermee akkoord de sportinfrastructuur voor voetbal en atletiek in het stedelijk 
sportcentrum op te splitsen. Diverse scenario's voor de precieze locatie ervan worden nog verder 
onderzocht.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

42. Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Molenstraat

Akkoord met het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de 
Molenstraat 8.

43.  N - Gemeentelijk mobiliteitsplan - scenario's

Het dossier wordt voor een week uitgesteld.

44. Voorstel trajectcontroles op gewestwegen door AWV.

Het college gaat akkoord met het voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het installeren van 
een trajectcontrole op de gewestwegen N60 (Westerring) en de N459 (Deinzestraat). Het invoeren van 
trajectcontrole op de N46 (Aalststraat, Wijnendale, Martijn Van Torhoutstraat, Abdijstraat) wordt verder 
onderzocht.



45.  K - Ontwerpverslag Bestuurlijke vervoerregioraad 13/11/2020

Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de vergadering van de Bestuurlijke 
Vervoerregioraad van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen op 13 november 2020.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

46.  Oninbare posten

Het college gaat akkoord met de voorgelegde lijst van oninbare vorderingen ten bedrage van 2.136,51 
euro.

47.  Onverhaalbare posten

Het college gaat akkoord met de voorgelegde lijst van onverhaalbare vorderingen ten bedrage van 
18.386,61 euro.

48.  Onverhaalbare posten Diftar

Het college gaat akkoord met de voorgelegde lijst van onverhaalbare vorderingen DIFTAR ten bedrage 
van 957,35 euro.

49. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het college bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 147.971,24.

50. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het college stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

51. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het college bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 43.688,78.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

52. Aankoop en plaatsen van een oven voor de KABK - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Aankoop van een oven ten behoeve van de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten' met wijze van gunning, de lastvoorwaarden en de kostenraming ten 
bedrage van € 20.000,00 inclusief BTW. De opdracht wordt gegund aan E. Baeten.

BESTUUR PERSONEEL

53.  O - Verlenging aanstelling stadswacht.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een stadswacht met voltijdse prestaties in 
contractueel dienstverband voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021.

54.  O - Verlenging uitbreiding uren schoonmaakster, muziekacademie.

Goedkeuring van de  verlenging van de uitbreiding van het aantal arbeidsuren van een schoonmaakster 
met 8 uren per week voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

55.  O - Verlenging aanstelling administratief medewerker.

Goedkeuring van de  verlenging van de tijdelijke aanstelling van een halftijds administratief medewerker 
voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

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

Een technisch medewerker hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een arbeidsongeval op 30 
maart 2020, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.

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

Een medewerker hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een arbeidsongeval op 9 juli 2020, 
zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.



58.  O - Verlenging uitbreiding uren schoonmaakster, sportdienst.

Goedkeuring van de verlenging van de uitbreiding van het aantal arbeidsuren van een schoonmaakster bij 
de stedelijke sportdienst met 12 uren per week voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 
2021.

59.  O - Verlenging aanstelling psychologe, subsidieproject De Spiegel

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een halftijds klinisch psycholoog in het kader van 
het gesubsidieerd project alternatieve gerechtelijke maatregelen voor de periode van 1 januari tot en met 
31 december 2021.

60.  O - Verlenging aanstelling psychologe, subsidieproject De Spiegel.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling van een halftijds klinisch psycholoog in het kader van 
het gesubsidieerd project alternatieve gerechtelijke maatregelen voor de periode van 1 januari tot en met 
31 december 2021.

61.  O - Medewerker communicatie en participatie - werfreserve.

Goedkeuring van de aanstelling van een medewerker communicatie en participatie uit de werfreserve 
voor extra ondersteuning van de dienst communicatie van de stad.

62.  O - Remote selectie algemeen directeur.

Het college beslist, binnen het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde selectieprocedure voor de 
functie van algemeen directeur, het eerste onderdeel van de selectieprocedure, het verkennend gesprek, 
digitaal te organiseren in het kader van de geldende coronamaatregelen. De kandidaten en de waarnemers 
worden hiervan op de hoogte gebracht.

63.  Voorstellen personeelsfeest/sportdag/nieuwjaarsreceptie 2021

Het college keurt het activiteitenprogramma voor 2021 goed, voorgesteld door WIM², de Werkgroep 
Informele Momenten van de stads- en OCMW-diensten. Aangezien het activiteitenprogramma van 2020 
voor een groot deel in het water viel door de coronamaatregelen, wordt voor volgend jaar een uitgebreider 
aanbod voorzien.

64.  K - Vrijwillig ontslag.

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een medewerker van de technische stadsdiensten.

65. K - Pensioen arbeider.

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een medewerker van de technische stadsdiensten.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

66.  Aanstellen van vrijwilligers voor toezicht vanaf 01/01/2021

Goedkeuring van de aanstelling van vrijwilligers voor toezicht en opvang van leerlingen op woensdag en 
zaterdag in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten met ingang van 1 januari 2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 21 december 2020.


