
Publicatie op 26 januari 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 11 JANUARI 2021 OM 15.00 UUR

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

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 25 januari 2021.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 25 januari 2021. Ingevolge 
het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 vindt de vergadering plaats via videoconferentie 
met livestream.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

2. Protocol quarantainehandhaving

Het college neemt kennis van het protocol quarantainehandhaving.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3.  Toekenning van de basissubsidie en werkingssubsidie aan klimaatverenigingen

Het college kent de basissubsidie en werkingssubsidie toe aan klimaatverenigingen (Repair Café en 
Fietsersbond).

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 3.000 
liter gelegen Houtstraat 11 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 3.000 liter gelegen Houtstraat 
11 te Oudenaarde.

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een motorcrossactiviteit op 31/07/2021 en 1/08/2021 gelegen 
Doolstraat 2 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor een motorcrossactiviteit op 31/07/2021 en 1/08/2021 gelegen Doolstraat 2 te 
Oudenaarde.

6.  Goedkeuring functionele en financiële verantwoording van de subsidie Overal 
Stroomversnellers, aanvraag saldo

Het college verleent goedkeuring aan het inhoudelijk en financieel verslag voor het uitgevoerde project 
‘verLEDden van de openbare verlichting – fase 2’ en de opvraging van het saldo.

7.  Onderschrijving van de vraag naar een faciliterend kader voor energiegemeenschappen

Het college gaat akkoord om de vraag naar de ontwikkeling van een faciliterend kader voor 
energiegemeenschappen te onderschrijven.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8.  Beroep leegstand - Bergstraat 35

Het college verklaart het beroep ontvankelijk doch ongegrond. Het pand in de Bergstraat 35 kan op heden 
nog niet geschrapt worden uit het leegstandsregister.



 

9.  Aanvraag afwijking medewerking architect.  Tuinwijk 41.  Verbouwen woning.

Het college keurt de aanvraag afwijking medewerking architect goed. Voor het verbouwen van een 
woning Tuinwijk 41.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Windmolenstraat.  Bouwen 3 woningen.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Windmolenstraat voor het 
bouwen 3 woningen.

11.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Industriepark De Bruwaan.  Plaatsen reclamezuil.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in het Industriepark De 
Bruwaan voor het plaatsen van een reclamezuil.

12.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 88.  Bouwen woning.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 88 voor het 
bouwen van een woning.

13.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Puithoekstraat 23.  Uitbreiden woning.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Puithoekstraat 23 voor het 
uitbreiden van een woning.

14.  Het college gaat akkoord Omgevingsvergunning.  Watermolenstraat 63.  Herbouwen 
bijgebouw.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Watermolenstraat 63 voor 
het herbouwen van een bijgebouw.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Drijfweg 1.  Bouwen tuinhuis.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Drijfweg 1 voor het 
bouwen van een tuinhuis.

16. Verlenen Omgevingsverguning. Duisbeke 4. Plaatsen van een palenconstructie. 

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in Duisbeke 4 voor het plaatsen 
van een palenconstructie.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 30.  Aanleggen van een zwembad.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 30 voor het 
aanleggen van een zwembad.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kalkstraat 4.  Uitbreiden woning.

Het college gaat akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning in de Kalkstraat 4 voor het 
uitbreiden van een woning.

19. Weigeren Omgevingsverguning.  Westerring 27A. verbouwen van een bedrijfsgebouw zonder 
uitbreiden van het volume. 

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Westerring 27A voor het verbouwen van een 
bedrijfsgebouw zonder uitbreiden van het volume.

20.  Beroep bijkomend advies.  Bekstraat 6.  Woonzorgcentrum.

Het college behoudt zijn standpunt zoals in de zitting van 12/10/2020. 

21.  Startnota RUP Linkeroever

Het college gaat akkoord met de startnota RUP Linkeroever.

BURGERZAKEN BEVOLKING

22.  Afleveren van personenlijsten aan scholen



Het college gaat akkoord met het afleveren van personenlijsten aan scholen, als deze voldoen aan de 
voorwaarden, zoals bepaald in de regelgeving.

EVENEMENTEN

23.  Evenement op openbaar domein: Project slechtvalken

Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement Project slechtvalken.

24. N - Evenement op openbaar domein: Flanders Gravel

Het college gaat akkoord met het evenement Flanders Gravel, mits de betaling van de waarborg voor de 
inname openbaar domein.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

25. Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2019 - voorlopige oplevering.

Hert college keurt de voorlopige oplevering voor de opdracht m.b.t. wegmarkeringen 2019 goed.

26.  Sint-Laurentiuskerk te Ename. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-
Laurentius Ename houdende gunning van herstel en aanpassingen aan de bliksembeveiliging.

De beslissing van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename  van 23 december 2020 houdende gunning van 
het herstel en aanpassingen aan de externe en interne  bliksembeveiliging  van de Sint-Laurentiuskerk te 
Ename ten bedrage van € 5.347,90 excl. BTW aan BVBA Heleblitz, Vissersstraat 21b te 8340 Damme 
wordt gunstig geadviseerd. 

27. Aanleg en herstel van voetpaden - bestek nr. W51572020. Gunning.

Het college verleent goedkeuring van de gunning m.b.t. tot de aanleg en het herstel van voetpaden.

28. O - ICT : aankoopcentrale Stad Brugge - perceel 2 (software). 
Goedkeuren gunning. 

Het college verleent goedkeuring voor de gunning van de opdracht "ICT aankoopcentrale Brugge - 
perceel 2 - Software.

29.  O - Opmaak masterplan stedelijke begraafplaats. Goedkeuren gunning.

Het college verleent goedkeuring raming en opdracht aan de firma Omgeving voor de opmaak masterplan 
aan een firma stedelijke begraafplaats.

30. Inname openbaar domein in de Hendrik Consciencestraat - dossier IOD1238460

Het college verleent een vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein in de Hendrik 
Consciencestraat voor het plaatsen van een stelling en mobiele kraan van 11/1/2021 t.e.m. 22/1/2021.

31. Inname openbaar domein in Tussenbruggen - dossier IOD1238460

Het college verleent een vergunning voor tijdelijke inname van openbaar domein in Tussenbruggen voor 
het plaatsen van container, werfwagen(s) en materiaal van 25/1/2021 t.e.m. 28/2/2021.

32.  Pastorie Bevere en pastorie Eine

Het college gaat akkoord om te onderzoeken of de Pastorie van Bevere als crisiswoning zou kunnen 
dienen. Het college gaat ook akkoord om de Pastorie van Eine, onderhands door de kerkfabriek door te 
verkopen voor dezelfde doelstellingen, met een nieuw schattingsverslag. De meerprijs is door kerkfabriek 
bij het verlijden van de akte door te storten aan de Stad.

BESTUUR SPORT

33. N - Duiken in de Donk - Atlantic Diving Club Oudenaarde

Het college gaat akkoord met duiken in de Donk door Atlantic Diving Club, mits de naleving van 
veiligheidsregels.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

34.  N - Halteoefening De Lijn



Dit dossier wordt uitgesteld, er is eerst verdere toelichting nodig.

35.  OUDENAARDE doorstroming De Lijn

Het college neemt kennis van de nota "OUDENAARDE doorstroming De Lijn".

36. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - save the date

Het college neemt kennis van de "Vervoerregio Vlaamse Ardennen - save the date".

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

37. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
141.693,10.

38. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

39. Aankoop van boeken - dienstjaar 2021 - goedkeuring lastvoorwaarden

Het college keurt de lastvoorwaarden goed voor de aankoop van boeken - dienstjaar 2021.

40. Levering van dranken 2021 - Stad en OCMW - Goedkeuring gunning

Het college keurt de gunning goed voor de levering van dranken 2021 - Stad en OCMW.

BESTUUR PERSONEEL

41.  O - Verlenging aanstelling vliegende opvangkracht.

Het college gaat akkoord met de verlening van de aanstelling van een vliegende opvangkracht.

42. O -Aanstelling van een vliegende opvangkracht, tijdelijk tot einde schooljaar, deeltijds.

Het college neemt kennis van de aanstelling vliegende opvangkracht. Echter heeft deze persoon reeds 
verzaakt.

43.  Aanpassing van de onkostenvergoeding van de vrijwilligers

Het college gaat akkoord met de verhoging van de onkostenvergoeding vanaf 01.01.2021, vastgesteld op 
maximaal 35,41 euro per dag, met een maximum van 1 416,16 euro per jaar. 

KMO - HANDEL

44.  Uitbreiden van de standplaats op de wekelijkse markt van bvba Tartine  Gourmande

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van een standplaats op de wekelijkse markt.

45.  Vergunning Horeca Inrichting. Estaminee Ter Paemele, Baarstraat 70 te Oudenaarde

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting.

46.  Vraag voor standplaats ambulante handel op privé domein palend aan het openbaar domein: 
Aalststraat 259

Het college gaat akkoord voor een standplaats ambulante handel op privé domein, palend aan het 
openbaar domein te plaatsen.

47.  Vraag van JCI voor sponsoring eindejaarsactie

Het college gaat niet in op de vraag van JCI voor sponsoring eindejaarsactie.

48.  Vraag voor terugbetalen van het bedrag inname openbaar domein

Het college gaat akkoord met het terugbetalen van het bedrag inname openbaar domein.

49.  Vraag voor het plaatsen van een BBQ op het verbruiksterras. Huis van Parma, markt 33



Het college gaat niet in op de vraag voor het plaatsen van een BBQ op de terrasruimte.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

50. Goedkeuring geactualiseerde lijst aanstelling vrijwillige opvangkrachten voor- en naschoolse 
kinderopvang 2020-2021

Het college gaat akkoord met de aanstelling van verschillende vrijwillige opvangkrachten voor- en 
naschoolse kinderopvang 2020-2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 25 januari 2021.


