
Publicatie op 16 februari 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 08 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

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 22 februari 2021.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 22 februari 2021. Ingevolge 
het besluit van de burgemeester dd. 1 februari 2021 vindt de vergadering plaats via videoconferentie met 
livestream.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2.  Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een groendak

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een groendak goed.

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.600 
liter te Kortrijkstraaat 431 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een 
bovengrondse propaangastank van 1.600 liter te Kortrijkstraaat 431 te Oudenaarde en geeft goedkeuring.

4. Onderzoek naar hitte en droogte bestendigheid van Oudenaardse tuinen 

Het college gaat akkoord met de opstart van een onderzoek naar hitte en droogte bestendigheid in 
verschillende Oudenaardse tuinen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Akkerstraat 91.  Plaatsen fietsenberging en afdak.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Akkerstraat 91 voor het plaatsen van een 
fietsenberging en afdak.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelplein 42.  Afwerken gevel met crepi

Het college verleent een omgevingsvergunning in Sompelplein 42 voor het afwerken van een gevel met 
crepi.

BESTUUR CULTUUR

7.   Socio-culturele vrijwilligers Cultuur - De Woeker 2021.  

 Het college stelt verschillende socio-culturele vrijwilligers Cultuur aan voor het werk in De Woeker 
2021.  

8.  Annulatie streaming concerten en mogelijke verplaatsing naar openlucht.

Het college gaat akkoord met de annulatie van streaming concerten en de mogelijke verplaatsing naar 
openlucht.

9.  De Woeker: voorlopig resultaat 2020; najaar 2021- avondprogrammatie

Het college gaat akkoord met het voorlopig resultaat 2020; najaar 2021- avondprogrammatie van De 
Woeker



BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

10. Concessies : aanvragen nieuwe concessies en bijzettingen in bestaande concessies

Het college gaat akkoord met verschillende aanvragen concessies en bijzettingen in bestaande concessies.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

11. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

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

EVENEMENTEN

12.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne voor Elite

 Het college gaat akkoord met het Politiereglement op het verkeer n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne voor 
Elite.

13.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Omloop Het Nieuwsblad Elite

Het college gaat akkoord met het Politiereglement op het verkeer n.a.v. Omloop Het Nieuwsblad Elite.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

14. Verbreden koker onder de N8 ( Berchemweg) en aanleg brug onder de 
Maarkebeek.Goedkeuring van het voorstel tot gunning en bepalen van het stadsaandeel in de 
werken. 

Het college verleent goedkeuring voor het voorstel tot gunning en bepalen van het stadsaandeel in de 
werken inzake het verbreden van de koker onder de N8 (Berchemweg) en de aanleg van een brug over de 
Maarkebeek.

15.  Vernieuwen doorsteek onder de Weldenstraat thv de Houtstraat. Goedkeuren van de 
voorlopige oplevering.

Het college gaat akkoord met het voorlopig opleveren van de opdracht m.b.t. het vernieuwen van de 
doorsteek onder de Weldenstraat t.h.v. de Houtstraat. 

16.  Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1255176

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een dakwerkerskraan en container in de 
Broekstraat voor de periode van 08 tot en met 21/02/2021.

17. Inname openbaar domein in de Desiré Waelkensstraat - dossier IOD1252505

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Desiré Waelkensstraat voor de 
periode van 22/02 tot en met 15/3/2021.

18.  Inname openbaar domein in de Hoogstraat - dossier IOD1254327

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Hoogstraat voor de periode van 
01/03 tot en met 31/05/2021.

19. Inname openbaar domein in de Reytstraat - dossier IOD1254334

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een werfkraan in de Reytstraat voor de periode van 
28/01 tot en met 13/03/2021.

20.  Cultuursite De Woeker - bouw cultuurzaal: aanstellen externe deskundige

Het college stelt een externe deskundige aan i.k.v. van de opdracht “Cultuursite De Woeker, de volledige 
studieopdracht voor de integratie en de bouw van een nieuwe Cultuurzaal op de site en de inrichting van 
de publieke ruimte inclusief parking te Oudenaarde”.

21.  O - Maaien met opvang : wegbermen - grachtbermen. Dienstjaar 2021. Goedkeuren gunning.

Het college verleent goedkeuring van de gunning van de opdracht "Maaien met opvang: wegbermen- 
grachtbermen".



22.  O - onderhoud software t.b.v. administratieve diensten - 2021- 
Goedkeuren gunning.

Het college verleent goedkeuring van de gunning van de opdracht " onderhoud software t.b.v. 
administratieve diensten - 2021. 

23. Beheersplan Poortgebouw - stand van zaken

Het college gaat akkoord met het Beheersplan Poortgebouw en het verderzetten van de studieopdracht.

24.  Vernieuwen fundering Smalle Los

Het college gaat akkoord met het vernieuwen van de fundering in de Smalle Los.

25.  Pastorie Ename - asbestverwijdering

Het college gaat akkoord om het asbestdossier aan te besteden en voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

26.  Plaatsen van steunbetuigingsborden.

Het college gaat akkoord met het plaatsen van steunbetuigingsborden.

BESTUUR SPORT

27.  Erkenning Wrestling Wolves

Het college gaat akkoord met de erkenning van Wrestling Wolves als Oudenaardse sportclub.

28.  Bewegen en sporten met het gezin 

Het college gaat akkoord met het aanbrengen van gezinsvriendelijke sportaccomodatie in de Sporthal 
Rodelos en een sportieve ouderactiviteit.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

29.  Verbetering bushaltes gewestwegen Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de verbetering van de locatie van bushaltes op de gewestwegen te 
Oudenaarde.

30.  N - Halteoefening De Lijn

Het college gaat akkoord met de het voorstel van De Lijn m.b.t het samenvoegen/afschaffen van haltes, 
alsook met de opmerkingen van de dienst mobiliteit.

31.  Mobipunten

Het college gaat akkoord met het voorstel van de verschillende Mobipunten.

32.  Blue-Bike 2020 - Cijfers Oudenaarde

Het college neemt kennis van de cijfers van het gebruik van de Blue-Bike 2020 Oudenaarde.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

33. Kohier - Goedkeuring - Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van 
restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 
2020 ten bedrage van 1.205.053,34 euro

Het college keurt het Kohier goed betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van 
restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 ten 
bedrage van 1.205.053,34 euro.

34. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

35. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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



36. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

37. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, diefstalbeveiliging, automatische inleverbus en betaalautomaat voor de 
openbare bibliotheek Oudenaarde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de levering, installatie en 
implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, diefstalbeveiliging, 
automatische inleverbus en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Oudenaarde. 

38. Aankoop van planten voor beplantingsprogramma op afroep - 2021 -Goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden

Het college keurt de gunning en lastvoorwaarden goed voor de aankoop van planten voor 
beplantingsprogramma op afroep - 2021.

BESTUUR PERSONEEL

39.  K - Uitstellen pensioendatum.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van een personeelslid om het 
pensioen uit te stellen.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

40.  Aanvraag toelating mutatie personeelslid

Het college gaat akkoord met de mutatie van een personeelslid.

41.  Aanvraag toelating vroegtijdig stopzetten verlof AVP

Het college gaat akkoord met de vroegtijdige stopzetting van een verlof AVP van een personeelslid.

KMO - HANDEL

42.  Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. Sel De Mer, 
Hoogstraat 25 te Oudenaarde

Het college verleent een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein.

43. Extra mogelijkheden voor horecaterrassen naar aanleiding van de covid-19 pandemie. Zomer 
2021

Horeca-uitbaters met een geldige terrasvergunning, kunnen een tijdelijke uitbreiding voor de zomer 2021 
aanvragen mits voorwaarden, naar aanleiding van de covid-19 pandemie.

44.  Voorstel van reglement: promotieactie Oudenaardebonnen

Het college gaat akkoord met het voorstel van reglement voor de promotieactie Oudenaardebonnen.

45.  Voorstel reglement voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg

Het college gaat akkoord met het voorstel reglement voor het gebruik van taxistandplaatsen op de 
openbare weg.

46.  Reglement subsidie voor startende ondernemers

Het college gaat akkoord met het reglement subsidie voor startende ondernemers.

47. Vastleggen van de modaliteiten voor het inrichten van een zomerterras op de Markt

Het college gaat akkoord met het vastleggen van de modaliteiten voor het inrichten van een zomerterras 
op de Markt.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

48. Bernardustechnicum vraagt samenwerking voor duaal leren kinderbegeleider. 

Het college gaat akkoord dat een student duaal leren kinderbegeleider stage loopt bij de buitenschoolse 
opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in 
zitting van 15 februari 2021.


