
Publicatie op 23 maart 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 08 MAART 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor agendapunt 4. ;
Peter Simoens: schepen

TOERISME

1.  Aanvraag stage dienst toerisme

Een leerling van Howest Kortrijk mag op de dienst toerisme een stage lopen met administratieve taken.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

2. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 12A.  Bouwen van een eengezinswoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wallestraat 12a voor het bouwen van een 
eengezinswoning.

3. Advies Omgevingsvergunning Heraanleg Trekweg Linkeroever

Het college brengt een gunstig advies uit over de heraanleg van Trekweg Linkeroever.

4.  Voorstel tot afbakening van het werkingsgebied van de Woonmaatschappij Vlaamse 
Ardennen

Het college gaat akkoord met de afbakening van een werkingsgebied Vlaamse Ardennen voor de vorming 
van de woonmaatschappij.

BESTUUR CULTUUR

5.  Projecttoelagen socio-culturele projecten 2021-01 (aanvragen oktober 2020).Wijzigingen 
projecttoelagen socio-culturele projecten t.g.v. COVID-19.

Het college gaat akkoord met de projecttoelagen socio-culturele projecten 2021-01 (aanvragen oktober 
2020) en de wijzigingen projecttoelagen socio-culturele projecten t.g.v. COVID-19.

6.  De Woeker ; aanpak corona: alternatief aanbod luisterspel “Radi’O Zoutloos” van Studio 
Orka

Het college gaat akkoord met het alternatief aanbod luisterspel “Radi’O Zoutloos” van Studio Orka 
omwille van de aanhoudende corona-situatie.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

7.  Voorstel nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen & lijkbezorging

Het college gaat akkoord met het voorstel van het nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen & 
lijkbezorging.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

8.  Analyse waterbodems, baangrachten en waterlopen Welden en Mater + opmaak technisch 
verslag. Goedkeuren van de gunning.



Het college geeft goedkeuring van de gunning inzake de analyse van waterbodems, baangrachten en 
waterlopen te Welden en Mater.

9. Inname openbaar domein in de Dijkstraat - dossier IOD1269229

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Dijkstraat voor de periode 
van 16/03 tot en met 31/05/2021.

10. Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg - dossier IOD1273203

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Doornikse Heerweg voor de 
periode van 08 tot en met 20/03/2021.

11.  Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting - Perceel 1 (Totaalinrichting) - 
goedkeuring schorsing van de werken van 8/2 t.e.m. 19/3/2021

Het college gaat akkoord met de schorsing van de werken van 8/2 t.e.m. 19/3/2021 voor de herinrichting 
bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting - Perceel 1 (Totaalinrichting).

12.  Herstel/aanleg wegen en voetpaden in natuursteen. Bestek nr. W60592019. Goedkeuren van 
de  3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.

Het college keurt de 3de verrekening goed voor de opdracht m.b.t. het herstel en de aanleg van wegen en 
voetpaden in natuursteen.

13.  Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine - goedkeuring verrekening 1 t.b.v. € 80.644,72 excl. 
btw 

Het college keurt verrekening 1 t.b.v. € 80.644,72 excl. btw goed voor de aanpassingen aan het ex-
schoolgebouw te Eine.

14.  Sint-Walburgakerk. Restauratie van het koor. Stand van zaken. 

Het college neemt nota en gaat akkoord met de stand van zaken van de restauratie van het koor in de Sint-
Walburgakerk. 

15.  Aanstellen interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek Vleeshuis - aanvullende werken

Het college gaat akkoord met het aanstellen van een interieurarchitect voor herinrichting bibliotheek 
Vleeshuis - aanvullende werken m.b.t. aanpassing maatwerk en ontwerp bloembakken.

16.  Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken. Goedkeuren bijwerken

Het college keurt de werken voor de herinrichting van de bibliotheek Vleeshuis goed.

BESTUUR SPORT

17.  N - Fietslessen voor volwassenen 

Het college gaat akkoord met het initiatief van de sportdienst om fietslessen voor volwassenen te 
organiseren.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

18.  Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikels 559000130 & 559000131 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2019 - kohierartikels 559000130 & 559000131 wordt ingewilligd.

19. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
93.958,42.

20. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

21. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving



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



BESTUUR PERSONEEL

22. O - Pensioen mandataris.

Met ingang van 01.01.2021 wordt aan een mandataris jaarlijks een rustpensioen toegekend.

23.  Goedkeuren kandidaten arbeider groendienst

Het college keurt de lijst van kandidaten arbeider voor de groendienst goed.

24.  O - Openverklaring mobiliteit

De functie van hoofdconsulent mobiliteit, voltijds, niveau B4-B5, contractueel, wordt vacant verklaard en 
te begeven bij wijze van aanwerving met aanleg van een werfreserve. 

25.  K - Ontslag gegeven door 2 mobiliteitsambenaren.

Het college neemt kennis van het ontslag van 2 mobiliteitambtenaren.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

26.  aanstelling interim voor 2/22 pedagogische coördinatie en 8/22 beeldatelier

Het college keurt de aanstelling interim voor 2/22 pedagogische coördinatie en 8/22 beeldatelier goed.

27.  Aanstelling voor 3/22 pedagogische coördinatie en 1/20 ICT coördinatie

Het college keurt de aanstelling voor 3/22 pedagogische coördinatie en 1/20 ICT coördinatie goed.

28. Aanstelling 1/20 aanvangsbegeleiding en 2/22 pedagogische coördinatie

Het college keurt de aanstelling 1/20 aanvangsbegeleiding en 2/22 pedagogische coördinatie goed.

JEUGD

29.  Gebruik adresgegevens voor campagne rond jeugdwelzijn

Het college gaat akkoord met gebruik van adresgegevens van 12-25 jarigen voor een campagne rond 
jeugdwelzijn.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

30.  N - delegatiebeslissing ESF-oproep 520, Circulair werkt, project Schouder

Het college gaat akkoord met de delegatiebeslissing ESF-oproep 520, Circulair werkt, project Schouder.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 22 maart 2021.


