
Publicatie op 9 februari 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 01 FEBRUARI 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

TOERISME

1.  Lijst socio-culturele vrijwilligers 

Het college keurt de geactualiseerde lijst goed van socio-culturele vrijwilligers die ingeschakeld worden 
aan de balie van de dienst toerisme, in het MOU-museum en voor medewerking aan evenementen, 
georganiseerd door de dienst toerisme.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bemaling voor de aanleg van een préfab 
zwembad gelegen Ouwerkerkstraat 6 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bemaling voor de 
aanleg van een préfab zwembad gelegen Ouwerkerkstraat 6 te Oudenaarde en wordt toegestaan.

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bemaling voor de aanleg van een préfab 
zwembad gelegen Smissestraat 18 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bemaling voor de 
aanleg van een préfab zwembad gelegen Smissestraat 18 te Oudenaarde en wordt toegestaan.

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor de verdere exploitatie en verandering van een provinciale 
onderwijsinstelling gelegen Minderbroedersstraat 6 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor de verdere exploitatie en 
verandering van een provinciale onderwijsinstelling gelegen Minderbroedersstraat 6 te Oudenaarde en 
wordt toegestaan.

5. Ondersteuning imkers in de strijd tegen de Aziatische hoornaar

Het college gaat akkoord met de ondersteuning van imkers in de strijd tegen de Aziatische hoornaar.

6. Klimaatacties in kader van de Dikketruiendag op 9/2

Het college neemt nota van de klimaatacties in kader van de Dikketruiendag op 9/2 binnen onze 
stadsdienst.

7.  Aanpassing van het susbsidiereglement hernieuwbare energiebronnen

Het college gaat akkoord met de aanpassing van het subsidiereglement hernieuwbare energiebronnen - 
uitsluiting van airco's en beschadiging of inkapselen van asbesthoudende materialen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Lucien Vandefonteynelaan 5. Verbouwen woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lucien Vandefonteynelaan 5 voor het verbouwen 
van een woning.



9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Stationsstraat 24.  Verbouwen van een rijwoning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning  in de Stationsstraat 24 voor het verbouwen van een 
rijwoning. 

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hauwaart 72 Rooien van 9 bomen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hauwaert 72 voor het rooien van 9 bomen.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 64.  Rooien van twee bomen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 64 voor het rooien van twee bomen.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Scheldesteenstraat 23.  Bouwen van 4 woningen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Scheldesteenstraat 23 voor het bouwen van 4 
woningen.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 57.  Plaatsen houten tuinberging. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 57 voor het plaatsen van een houten 
tuinberging.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 7.  Bouwen van een woning Lot 1

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 7 voor het bouwen van een woning lot 
1.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 7.  Bouwen van een woning Lot 4

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 7 voor het bouwen van een woning lot 
4.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Moriaanshoofd 4-16.  Wijzigen verkaveling. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Moriaanshoofd 4-16 voor het wijzigen van een 
verkaveling.

17. Weigeren Omgevingsvergunning.  Moriaanshoofd.  Verkavelen van grond. 

Het college weigert een omgevingsvergunning in het Moriaanshoofd voor het verkavelen van grond.

18. Weigeren Omgevingsvergunning.  Martijn Van Torhoutstraat 90.  Bouwen van een schuilhok.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 90 voor het bouwen van 
een schuilhok.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ruitersstraat 3.  Aanleggen van een zwemvijver en terras. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ruitersstraat 3 voor het aanleggen van een 
zwemvijver en terras.

20.  Stedelijke subsidie voor renovatie van een woning/huurwoning

Het college gaat akkoord met de Stedelijke subsidie voor renovatie van een woning/huurwoning.

21. Besluit Deputatie Beroep Zwijnaarde nv. 

Het college neemt kennis van het besluit Deputatie Beroep Zwijnaarde nv.

EVENEMENTEN

22.  Evenement op openbaar terrein: Ronde van Vlaanderen cyclo

Het college gaat akkoord met de organisatie van het evenement op openbaar terrein: Ronde van 
Vlaanderen cyclo mits de naleving van de huidige covid-19 maatregelingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23.  Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2021. Bestek nr. W62552021. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanbrengen van wegmarkeringen goed.



24.  Weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat. Goedkeuren van de 3e verrekening 
werken aan overeengekomen prijzen. 

Het college keurt de 3de verrekening inzake de weg- en rioleringswerken in de Robert De Preesterstraat 
goed.

25.  Inname openbaar domein in de Dijkstraat - dossier IOD1250319

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Dijkstraat voor de periode 
van 01/02 tot en met 30/04/2021.

26.  O - Digitaliseren Oudenaardebon. Goedkeuren gunning.

Het college keurt de gunning opdracht "Digitaliseren Oudenaardebon" goed.

27.  O - ICT: Recreatex software - onderhoud BOCA printer, consultancy, opleiding en support - 
dienstjaar 2021. Goedkeuren lastvoorwaarden en raming.

Het college keurt de lastvoorwaarden en de raming voor de opdracht  "ICT: Onderhoud Recreatex 
software " goed.

28.  O - ICT: Huur software,onderhoudscontracten en de daarmee gepaard gaande technische 
tussenkomst t.b.v. de administratieve diensten - 2021. Goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Huur 
software,onderhoudscontracten en de daarmee gepaard gaande technische tussenkomst t.b.v. de 
administratieve diensten - 2021" goed.

29.  O - Fluvius: aanleg van nutsleidingen voor elektriciteit  in de Gaspar Heuvickstraat. 
Dossiernr. 351045.

Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van nutsleidingen in de Gaspar 
Heuvickstraat.

30.  Buitengewoon onderhoud aan asfalt 2021 - voorstel uitvoering

Het college gaat akkoord met het voorstel van uitvoering van 
 Buitengewoon onderhoud aan asfalt 2021.

31.  Ontmoetingscentrum OC Eine. VZW De Meesterschool.   

Het college gaat akkoord met het verlenen van een éénmalige opstartsubsidie van € 60.000 aan vzw De 
Meesterschool. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

32.  Quick wins i.k.v. schoolroutekaart op gemeentewegen

Het college gaat akkoord met de voorstellen van Quick wins i.k.v. schoolroutekaart op de 
gemeentewegen.

33.  Mindervalidenparkeerplaatsen Jezuïetenplein

Het college beslist 2 mindervalideparkeerplaatsen te voorzien aan het Jezuïetenplein.

34.  Quick wins i.k.v. schoolroutekaart op gewestwegen

Het college gaat akkoord met de voorstellen van Quick wins i.k.v. schoolroutekaart op de gewestwegen.

35.  Vervoerregio Vlaamse Ardennen - save the date

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

37. Goedkeuren facturen - Kennisgeving



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

38. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

39. Levering van onkruidborstel en onkruidbosmaaier - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

Het college keurt de gunning en lastvoorwaarden voor de levering van onkruidborstel en 
onkruidbosmaaier goed.

40. Afvoer van wegenis- en veegvuil van diverse locaties - dienstjaar 2021 - Goedkeuring gunning 
en lastvoorwaarden

Het college keurt de gunning en lastvoorwaarden goed voor de afvoer van wegenis- en veegvuil van 
diverse locaties - dienstjaar 2021.

41. Aankoop van dooizout - dienstjaar 2021 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Het college keurt de gunning en lastvoorwaarden goed voor de aankoop van dooizout - dienstjaar 2021.

42. Aankoop van diverse betonproducten - dienstjaar 2021 - Goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden

Het college keurt de gunning en lastvoorwaarden goed voor de aankoop van diverse betonproducten - 
dienstjaar 2021.

BESTUUR PERSONEEL

43.  O - Vacantverklaring medewerker communicatie - participatie.

De functie van medewerker communicatie-participatie, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband, 
voltijds, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving met werfreserve.

44.  Aanpassingen van de activiteiten voor 2021

Het college gaat akkoord met annulatie en wijzigingen van activiteiten binnen onze stadsdienst.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

45.  Aanstellen vrijwilliger toezicht muziekacademie.

Het college keurt de aanstelling van een vrijwilliger goed voor het houden van toezicht op woensdag, 
vrijdag en zaterdag voor, tijdens en na de lesuren in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2021.

46.  Vaste benoemingen SAMWD Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het overzicht mogelijke vaste benoemingen aan SAMWD Oudenaarde 
vanaf 1 januari 2021.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

47.  Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : keramiek voor 6/20

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar specifiek artistiek atelier : keramiek voor 
6/20.

48.  Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier : Tekenkunst voor 6/20

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar specifiek artistiek atelier : Tekenkunst 
voor 6/20.

49.  Verzoek TAO vast benoemd leraar voor 4/20 vanaf 01.01.2021

Het college gaat akkoord met het verzoek TAO vast benoemd leraar voor 4/20 vanaf 01.01.2021

50.   Aanstelling interim vast benoemd leraar schilderkunst voor 4/20



Het college gaat akkoord met een aanstelling interim vast benoemd leraar schilderkunst voor 4/20.

51. Aanvraag verlof TAO voor 9/20 en afwezigheid verminderde prestaties voor 7/20 vast 
benoemd leraar

Het college gaat akkoord met de aanvraag verlof TAO voor 9/20 en afwezigheid verminderde prestaties 
voor 7/20 vast benoemd leraar.

KMO - HANDEL

52.  Tijdelijke vergunning Horeca Inrichting. Pitta & Grill ‘t Parkske, Parkstraat 13 te 
Oudenaarde

Het college verleent een tijdelijke vergunning Horeca Inrichting.

JEUGD

53.  Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor activiteiten van de jeugddienst.

54.  Uitwerking speelpleinwerking i.k.v. Covid-19

Het college gaat akkoord met de aanpassen van de reguliere werking i.k.v. de opgelegde Covid-19 
maatregelen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 8 februari 2021.


