
Publicatie op 1 februari 2021

STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 25 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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor agendapunt 1 tem 3, 23 tem 65, 
Peter Simoens: schepen verontschuldigd voor agendapunt 22. 

SECRETARIAAT

1. Verslag vergadering politiecollege  15 januari 2021

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 15 januari 2021.

TOERISME

2.  Aanvraag opnames live streaming Jo Vally

Dit agendapunt was ondertussen zonder onderwerp.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3.  Invoeren van een nieuw subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen bij 
particulieren woningen 

Het college gaat akkoord met het invoeren van een nieuw subsidiereglement voor energiebesparende 
maatregelen bij particulieren woningen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Stedelijke subsidie voor renovatie van een huurwoning

Uitgesteld tot volgende week.

5.  Stedelijke subsidie voor renovatie van een woning

Uitgesteld tot volgende week.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Generaal Merchiersstraat 24.  Bouwen keuken, zitkamer en 
berging.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Generaal Merchiersstraat 24.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 12.  Renoveren en uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 12 voor het renoveren en uitbreiden 
van een woning.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wolvenstraat.  Bijstellen verkaveling.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wolvenstraat voor het bijstellen van een 
verkaveling.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kanunnikkenstraat.  Verkavelen van grond in drie loten

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kanunnikkenstraat voor het verkavelen van grond in 
drie loten.



10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nestor De Tierestraat 160.  Opdelen van een woning tot twee 
appartementen.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tierestraat 160 voor het opdelen van een 
woning tot twee appartementen.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 102.  Aanleggen van een zwembad

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 102 voor het aanleggen van een 
zwembad.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pontstraat 11.  Bouwen van een tuinhuis

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pontstraat 11 voor het bouwen van een tuinhuis.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Bergstraat 97.  verbouwen van een schuur naar 2 
woonentiteiten + berging.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bergstraat 97 voor het verbouwen van een schuur 
naar 2 woonentiteiten + berging.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Prins Leopoldstraat 102.  Verbouwen en uitbreiden van een 
woonst met handelszaak.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Prins Leopoldstraat 102 voor het verbouwen en 
uitbreiden van een woonst met handelszaak.

15. Weigeren Omgevingsvergunning.  Nederenamestraat 352.  Herbouwen van een garage

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 352 voor het herbouwen van een 
garage.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ravensdal 63.  Plaatsen van een aanbouw.

Het college verleent een omgevingsvergunning in Ravensdal 63 voor het plaatsen van een aanbouw.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Dijkstraat 83.  Verbouwen van een eengezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat 83 voor het verbouwen van een 
eengezinswoning.

18. Weigeren Omgevingsvergunning.  Volkegemberg 52.  Bouwen van een tuinhuis.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Volkegemberg 52 voor het bouwen van een tuinhuis.

19.  Recht van voorkoop - Baarstraat 52

Het college verleent geen voorkooprecht, Baarstraat 52.

BESTUUR CULTUUR

20.  Vraag Ontmoetingscentra naar steun ikv Corona eerste communicatie en ontwerp plan van 
aanpak.    

Het college gaat in op de vraag van ontmoetingscentra naar steun ikv Corona met een eerste 
communicatie en ontwerp plan van aanpak.    

21.  Organisatie cultureel & gemeenschapsvormend project Airkesmachine van Micha 
Vandendriessche. 

Het college gaat akkoord met de organisatie van het cultureel & gemeenschapsvormend project 
Airkesmachine van Micha Vandendriessche. 

22.  Streaming van lokale muzikanten/muziekbands.

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van dit alternatief initiatief 
en met de samenwerking van de volgende lokale artiesten/muziekgroepen; alsook met de financiële 
consequenties hiervan.

EVENEMENTEN



23.  Aanvraag parking Donk voor Bareelhoekvissers 55+

Het college gaat akkoord met de aanvraag tot parkeren Donk tijdens de 4 wedstrijden van de 
Bareelhoekvissers 55+.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

24.  Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - verlenging opdracht - D60422019

Het college keurt de verlenging van de opdracht inzake de externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk goed.

25. Weg- en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat. Goedkeuren van de definitieve 
oplevering. 

Het college keurt de definitieve oplevering van de weg- en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat 
goed.

26.  Aanleg en herstel voetpaden. Dienstjaar 2020. Goedkeuren van de 3e verrekening. 

Het college keurt de derde verrekening inzake de opdracht voor de aanleg en herstel van voetpaden goed.

27.  Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - goedkeuring verrekening 3 
t.b.v. 4.322,36 EUR excl. btw

Het college keurt de derde verrekening inzake de restauratie en herbestemming van het 
O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 goed.

28. Aanstellen van een studiebureau voor ontwerp bijkomende parkeercapaciteit op gelijkvloerse 
parking AZ Oudenaarde en Sint-Bernarduscollege. Vrijgave borgstelling. 

Het college gaat akkoord met de vrijgave borgstelling inzake de aanstelling van een studiebureau voor de 
opmaak van een ontwerp voor bijkomende parkeercapaciteit op de gelijkvloerse parking AZ Oudenaarde 
en Sint-Bernarduscollege. 

29.  Inname openbaar domein Inname openbaar domein in de Kortrijkstraat - dossier 
IOD1250008

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname openbaar domein in de Kortrijkstraat voor het plaatsen 
van een mobiele kraan van 8/2/2021 tot en met 17/2/2021.

30.  O - Fluvius : aanpassen distributienet t.h.v. Kloosterweg. Dossiernr. 331784.

Het college staat de machtiging toe aan Fluvius voor het aanpassen van het distributienet t.h.v. 
Kloosterweg.

31.  O - Proximus: uitvoering van telecommunicatiewerken in Doornikse heerweg, Molenkouter, 
Kortrijkstraat. dossiernr; 476841.

Het college staat de machtiging toe aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Doornikse Heerweg, Molenkouter en Kortrijkstraat. 

32.  O - Proximus: uitvoering van telecommunicatiewerken in de Berchemweg, Meersbloem. 
Dossiernr. 336262.

Het college staat de machtiging toe aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de 
Berchemweg, Meersbloem. 

33. Onroerend goed De Bruwaan : erfpacht - onroerende leasing

Het college gaat akkoord met bepalingen/verrichten houdende  erfpacht – onroerende leasing, mbt 
bovengenoemde onroerende goederen gelegen  Bruwaanpark – De Bruwaan 27. 

34.  Beheersplan  Liedtskasteel. Goedkeuring door Onroerend Erfgoed. 

Het college neemt kennis van het Beheersplan Liedtskasteel. Goedkeuring door Onroerend Erfgoed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

35.  Maaien wegbermen en grachtbermen, eindafrekening 2020.



Het college keurt de eindafrekening 2020 goed voor het maaien met opvang wegbermen en grachtbermen.

36.  Strooien wegen en voetpaden, toewijs 2021-2022-2023.

Het college keurt de toewijs toe voor het strooien wegen en voetpaden, toewijs 2021-2022-2023.

BESTUUR SPORT

37. Corona ondersteuning sportverenigingen

Het college gaat akkoord met kwijtschelden huurgelden stedelijke sportzalen en terreinen tot en met 
30.06.2021, met kwijtschelden van vaste huurgelden voor 2021 aan de erkende Oudenaardse 
sportverenigingen. Elektriciteitskosten worden wel nog doorgerekend. KG Oudenaarde SS zorgt zelf voor 
de uitvoering van de werken, Stad betaalt enkel de materiaalkosten.
Clubs worden op de hoogte gebracht van de financiële noodlening bij Sport Vlaanderen.

38.  Annulatie Babyballers

Het college gaat akkoord met een gedeeltelijke terugbetaling wegens COVID19 voor de geannuleerde 
lessenreeks babyballers.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

39. Tijdelijk_politiereglement_stationeerparkeerverbod_Kouterstraat

Het college gaat akkoord met het tijdelijk politiereglement stationeerparkeerverbod in de Kouterstraat.

40.  Feedback opmaak analoge schoolroutekaart 

Het college gaat akkoord met de feedback van scholen omtrent de opmaak analoge schoolroutekaart.

41.  N - Gemeentelijk mobiliteitsplan - scenario's

Het college beslist het traject verder af te werken voor de opmaak van het mobiliteitsplan.

42.  Voorstel quick wins N8 door Fietsersbond 

Het college gaat akkoord dat AWV (wegbeheerder) het Stad informeert over verdere beslissingen van 
deze voorstellen.

43.  Aanvragen kortparkeerplaatsen

Het college gaat akkoord om 4 kortparkeerplaatsen te voorzien.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

44. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
279.011,04.

45. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 
€ 94.209,28; € 816.053,83; € 72,53; € 29.905,28; € 20.430,83.

46. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

47.  Interne controle van de centrale kas d.d. 18/01/2021

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas d.d. 18/01/2021.

48.  Controle contante gelden centrale kas d.d. 18/01/2021

Het college neemt kennis van de controle contante gelden centrale kas d.d. 18/01/21.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

49. Huur en onderhoud van warme drankautomaten + leveren van koffie en bijhorende 
verbruiksproducten - Verlenging overeenkomsten.



Het college verlengt de overeenkomsten voor het onderhoud van warme drankautomaten + leveren van 
koffie en bijhorende verbruiksproducten.

BESTUUR PERSONEEL

50. O - Jobstudent krokusvakantie jeugddienst.

Het college stelt een jobstudent aan bij de jeugddienst tijdens de krokusvakantie. 

51. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. dossier nr 1.

Een werknemer had een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente 
voor blijvende invaliditeit weerhouden.

52. Arbeidsongeval. Bepalen rente.  dossier nr 2.

Een werknemer had een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente 
voor blijvende invaliditeit weerhouden.

53.  Aanpassingen van de activiteiten voor 2021

Uitgesteld.

54.  K - Pensioen administratief medewerker.

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een administratief medewerker.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

55. Ontslag wegens mutatie

Het college neemt kennis en goedt het ontslag van een leerkracht slagwerk wegens mutatie naar een 
andere academie goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

56.  Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : projectatelier voor 4/20

 Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar specifiek artistiek atelier : projectatelier 
voor 4/20.

57.  Uitbreiding vaste benoeming leraar beeldatelier, graad I en II

Het college gaat akkoord met de uitbreiding vaste benoeming van een leraar beeldatelier, graad I en II.

58.   Uitbreiding vaste benoeming leraar beeldatelier, graad I en II 

Het college gaat akkoord met de uitbreiding vaste benoeming van een leraar beeldatelier, graad I en II.

59.  Tekort inschrijvingsgeld schooljaar 2019-2020

Het college gaat akkoord met het controleren aan het tekort van inschrijvingsgeld schooljaar 2019-2020.

KMO - HANDEL

60.  Toekennen van subsidie aan een startende ondernemer. Intwiel, Berchemweg 216

Het college kent een subsidie toe aan een startende ondernemer.

61.  Afwijking op de wekelijkse rustdag 2021

Het college gaat akkoord met afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2021.

62.  Vergunning Horeca Inrichting. Sel de Mer, Hoogstraat 25 te Oudenaarde

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting.

JEUGD

63.  Activiteiten paasvakantie

Het college gaat akkoord met de gewijzigde activiteiten georganiseerd door de jeugddienst tijdens de 
paas- en zomervakantie.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

64. Aanstelling vrijwilligers BKO

Het college stelt 2 vrijwilligers BKO aan voor voor- en naschoolse opvang.

65.  Aanvraag tot jaarlijkse subsidie door vzw Steunpunt Welzijn

Het college gaat akkoord met de aanvraag tot jaarlijkse subsidie aan vzw Steunpunt Welzijn.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 1 februari 2021.


