
Publicatie op 26 januari 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG, 18 JANUARI 2021 OM 16.00 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 VEILIGHEID

1.  bronopsporing en quarantainecoaching samenwerkingsovereenkomst

Het college neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze 
goed.

2. Plan van aanpak telewerken

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plan van aanpak telewerken.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3. Werkwijze en lancering nieuwe huisstijl stad en OCMW

Het college keurt de voorgestelde werkwijze en lanceringsdatum nieuwe huisstijl stad en OCMW goed.

TOERISME

4.  Jubileums maand februari

Het college neemt kennis van de jubileums voor de maand februari.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad 
gelegen Reytstraat 231 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad gelegen Reytstraat 231 te 
Oudenaarde.

6. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
voor de overdracht van een IIOA van klasse 3 voor het wassalon gelegen Tussenbruggen 6 te 
Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding voor de 
overdracht van een IIOA van klasse 3 voor het wassalon gelegen Tussenbruggen 6 te Oudenaarde.

7. Omgevingsvergunning voor de hernieuwing en de verandering van een IIOA van klasse 2 - 
tankstation gelegen Kerzelare 92 te Oudenaarde - beperkte duur van 5 jaar

Het college verleent een omgevingsvergunning voor de hernieuwing en de verandering van een IIOA van 
klasse 2 - tankstation gelegen Kerzelare 92 te Oudenaarde - beperkte duur van 5 jaar.

8. Advies van het college van burgemeester en schepenen over een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een IIOA van klasse 1 - groothandel in 
fytoproducten,... gelegen Ind. De Bruwaan 27 b-c te Oudenaarde - ongunstig

Het college adviseert ongunstig over een omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een 
IIOA van klasse 1 - groothandel in fytoproducten,... gelegen Ind. De Bruwaan 27 b-c te Oudenaarde. 



9. Voorstel voor boscompensatie op eigen percelen voor te rooien bos tbv de ontwikkeling van  
het Regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord

Het college gaat akkoord om het rooien van een bos op de percelen voor de ontwikkeling van het 
Regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord te compenseren in natura door bebossing van het perceel aan 
de Kapellestraat en een deel van het perceel aan de P. Ruyffelaertstraat.

10.  Raadpleging van de bevolking over scopingnota 2 voor het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Rond Ronse (12/01 tot 12/03). 22 februari 2021 volgt advies van het College.

Het college neemt kennis van de raadpleging van de bevolking over scopingnota 2 voor het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan Rond Ronse (12/01 tot 12/03).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

11. Verlene Omgevingsvergunning. S Salvastorstraat 4. Samenvoegen van twee woningen

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Salvatorstraat 4 voor het samenvoegen van 
twee woningen.

12. Verlenen Omgevingsvergunning. Esstraat 14. Bouwen van een zwembad en poolhouse.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Esstraat 14 voor het bouwen van een zwembad en 
poolhouse.

13. Aktename Melding.  Sompelstraat 4.  Plaatsen van een raam in de achtergevel.

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een raam in de achtergevel in de 
Sompelstraat 4.

14.  Beroep bijkomend advies.  Kortrijkstraat.  Verkaveling woonerf.

Het college gaat niet in op het beroep voor bijkomend advies in de Kortrijkstraat voor de verkaveling van 
een woonerf.

15. Kennisgeving en verdere aanpak van de arresten Raad van State omtrent stedenbouwkundige 
verordening detailhandel

Het college gaat akkoord met het opmaken van een plan-MER met het oog op de herneming van de 
stedenbouwkundige verordening.

BESTUUR CULTUUR

16. Samenwerking Cultuur/De Woeker ikv culturele activiteitenpremie - nieuwe aanvragen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de samenwerking van 
verschillende/activiteiten n.a.v. de culturele activiteitenpremie.

17.  Annulatie programmatie De Woeker februari 2021 en alternatieven.

Het college bevestigt de annulatie van de programmatie De Woeker februari 2021 en alternatieven.

BURGERZAKEN BEVOLKING

18. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Het college neemt kennis van de namen die ambtshalve uit het bevolkingsregister en 
vreemdelingenregister geschrapt worden.

BURGERZAKEN LANDBOUW

19.  Groenbemesting 2020

Het college verleent een toelage Groenbemesting 2020 aan verschillende landbouwers.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

20. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP



21.  Groot onderhoud van buurtwegen - 1e dienstjaar 2017 - goedkeuren van de definitieve 
oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering m.b.t. het groot onderhoud van buurtwegen goed.

22. Groot onderhoud van buurtwegen- 2e herhalingsopdracht. Goedkeuren van de voorlopige 
oplevering

Het college keurt de voorlopige oplevering m.b.t. de tweede herhalingsopdracht inzake het groot 
onderhoud van buurtwegen goed.

23.  Weg- en rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en Bernardusscholen. Goedkeuren van de 
definitieve oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering m.b.t. de weg- en rioleringswerken achter AZ Oudenaarde en 
Bernardusscholen goed.

24.  Analyse waterbodems, baangrachten en waterlopen Welden en Mater. Bestek D62492021. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college keurt de de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de analyse van waterbodems, 
baangrachten en waterlopen te Welden en Mater goed.

25. Inname openbaar domein in de Stijn Streuvelstraat- dossier IOD1240432

Het college verleent een tijdelijke machtiging voor het plaatsen van een kraan in de Stijn Streuvelstraat 
voor de periode van 08 tot en met 19/02/2021.

26. Inname openbaar domein  in de Kortrijkstraat - dossier IOD1243009

Het college verleent een tijdelijke machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kortrijkstraat voor 
de periode van 27/01 tot en met 10/02/2021.

27.  Ruimen riolen en rioolkolken. Goedkeuren gunning herhalingsopdracht  dienstjaar 2021

Het college verleent een goedkeuring van de herhalingsopdracht voor het ruimen van riolen en 
rioolkolken.

28. O - ICT : onderhoud software ten behoeve van de administratieve diensten. Dienstjaar 2021.
Goedkeuren raming en gunningswijze.

Het college keurt de de lastvoorwaarden dossier onderhoud software ten behoeve van de administratieve 
diensten, dienstjaar 2021 goed.

29.  Weg- en rioleringswerken cluster Broeke (Boskant - Kleistraat - Opstalle - Bronstraat - 't 
Jolleveld - Driesleutelstraat - Sint -Amelbergastraat - Ruiterstraat en Kloosterstraat)  - 
aanpassing laagspannings- en openbaar verlichtingsnet.
Goedkeuring eindafrekening.

Het college keurt de eindafrekening aanpassing laagspannings- en openbaar verlichtingsnet goed.

30.  Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg 

Het college neemt kennis van de stand van zaken en gaat akkoord met de uitrol fietstracé Ronseweg-
Vontstraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

31.  Strooien wegen 2021, 2022, 2023 goedkeuren contract en raming.

Het college keurt het contract en raming voor het strooien wegen 2021, 2022, 2023 goed.

BESTUUR SPORT

32.  Pop-up zomerspeelplein 2021

Het college gaat akkoord met het plaatsen van de pop-up zomerspeelplein op de kleine Markt en daarna te 
laten herplaatsen naar het Sociaal Huis. 



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

33.  Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Wortegemstraat

Het college gaat akkoord met de aanvraag parkeerplaats voor mindervaliden in de Wortegemstraat.

34. Opstalle januari 2021

Het college bekijkt de initiatieven naar doorgaand verkeerd nadat de werken in Mater gedaan zijn.

35. Voorstel marktbus binnen VoM

Het college gaat akkoord met het voorstel om de marktbus frequenter te laten rijden tijdens de uren van 
de wekelijkse markt op donderdag.

36. Petitie Opstalle

Het college neemt kennis van de petitie over de situatie in Opstalle.

37.  Aanpak knelpunten schoolroutes - bevraging

Het college neemt kennis van de bevraging "Aanpak knelpunten schoolroutes".

38.  Kruispunt N8 Leupegemstraat met Diependaele + lichten

Het college neemt kennis van het plan inrichting kruispunt N8 Leupegemstraat met Diependaele + 
lichten.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

39. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
82.895,67.

40. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

41. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
352,50.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

42. Leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters - dienstjaar 2021 - 2022 - 
Goedkeuring gunning

Het college verleent goedkeuring voor het leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters - 
dienstjaar 2021 - 2022.

BESTUUR PERSONEEL

43. Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.

Het college stelt de disponibiliteit van een werknemer vast en keurt het wachtgeld goed.

44.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Het college neemt kennis van het arbeidsongeval van een werknemer. Aangezien het ongeval geen 
blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakte, wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

45.  O - Pensioenaanvraag.

Het college keurt de pensioenaanvraag goed van een werknemer, welke ingaat vanaf 1/12/21.

46.  O - Openverklaring gemeenschapswacht.

Artikel 1. De functie van gemeenschapswacht, voltijds, niveau D1-D3, contractueel, wordt vacant 
verklaard.

47.  O - Openverklaring arbeider groendienst en garage.



De functie van één arbeider – garage, voltijds, niveau D1-D3, contractueel, wordt vacant verklaard. De 
functies van twee arbeiders – groenonderhoud, voltijds, niveau D1-D3, contractueel, wordt vacant 
verklaard. De functie van één arbeider – netheid en hygiëne, voltijds, niveau D1-D3, contractueel, wordt 
vacant verklaard.

48.  O - Openverklaring ploegverantwoordelijke sportdienst.

De functie van ploegverantwoordelijke sport, voltijds, niveau D4-D5, wordt vacant verklaard. 

49. O - Aanstelling medewerker communicatie

Het college stelt een communicatie-medewerker aan met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

50.  N - Coördinator huis van het kind en opvangkrachten.

Het college gaat akkoord met de openverklaring van een voltijdse coördinator huis van het kind en 
opvangkrachten.

51.  K - Pensioen administratief medewerker.

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

52.  Aanvraag toelating mutatie personeelslid

Het college gaat akkoord met de mutatie van een personeelslid.

KMO - HANDEL

53.  Vraag voor tijdelijke inname openbaar domein. Sel De Mer, Hoogstraat 25 te Oudenaarde

Het college gaat akkkoord met plaatsen aanhang-koelwagen op 13 en 14 februari 2021 mits betalen 
geldende retributie. De signalisatie is te voorzien door de aanvrager.

54.  Vraag van een marktkramer in verband met het kwijtschelden van het standgeld op de markt

He college gaat niet in op de vraag van een marktkramer in verband met het kwijtschelden van het 
standgeld op de markt.

55.  Ondersteunen van de ondernemers n.a.v. tweede lockdown

Het college gaat akkoord met het ondersteunen van de ondernemers n.a.v. tweede lockdown.

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


