
Publicatie op 30 maart 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 15 MAART 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Julie Dossche: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 29 maart 2021.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 - bemaling voor het plaatsen van een préfab zwembad gelegen 
Wortegemstraat 137 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 - bemaling voor het plaatsen van een préfab zwembad gelegen Wortegemstraat 137 te 
Oudenaarde

3.  Goedkeuring rapportering doelgroepwerknemers  DJ 2020

De rapportering inzake doelgroepwerknemers dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Schuisplanklos 11.  Verbouwen hoeve tot eengezinswoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Schuisplanklos 11 voor het verbouwen van een 
hoeve tot eengezinswoning.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Fietelstraat 90.  Verkavelen van gronden

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Fietelstraat 90 voor het verkavelen van gronden.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Georges Lobertstraat 18.  Verbouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Georges Lobertstraat 18 voor het verbouwen van 
een woning.

7. Weigeren Omgevingsvergunning.  Hemelrijkstraat 30.  Rooien van een boom

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Hemelrijkstraat 30 voor het rooien van een boom.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Jaagpad.  Rooien van een boom

Het college verleent een omgevingsvergunning in Het Jaagpad voor het rooien van een boom.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meerspoort 23.  Aanleggen van een zwembad.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meerspoort 23 voor het aanleggen van een 
zwembad.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Visserij 9.  Plaatsen van een reclamepaneel. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Visserij 9 voor het plaatsen van een reclamepaneel.



11. Aktename melding.  Kortrijkstraat 431.  Verbouwen van een carport

Het college neemt akte van de melding in de Kortrijkstraat 431 voor het verbouwen van een carport.

12. Geen aktename melding.  Korenbloemlaan 36.  Rooien van een boom. 

Het college neemt geen akte van de melding in de Korenbloemlaan 36 voor het rooien van een boom.

13. Geen aktename melding.  Dijkstraat 21.  Bouwen van een tuinhuis.

Het college neemt geen akte van de melding in de Dijkstraat 21 voor het bouwen van een tuinhuis.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 6.  Aanleggen van een zwembad. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 6 voor het aanleggen van een 
zwembad.

15.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Beekstraat 4.  Bouwen van een zwembad. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beekstraat  voor het bouwen van een zwembad.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pamelekerkplein 2-5.  Renoveren van een klooster en 
bouwen van 7 appartementen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pamelekerkplein 2-5 voor het renoveren van een 
klooster en het bouwen van 7 appartementen.

17.  Recht van voorkoop - Bagettestraat 14

Het college maakt geen gebruik van zijn voorkooprecht voor de eigendom in de Bagettestraat 14.

BESTUUR CULTUUR

18.  Helpende Handen voor het Onderwijs – actie Cultuurdienst.

Het college gaat akkoord met de door de cultuurdienst voorgestelde werkwijze om te peilen naar de 
noden van het basisonderwijs van Oudenaarde in tijden van corona en het onderzoek of daaraan kan 
tegemoet gekomen worden door de inzet en betaling van socio-culturele vrijwilligers.

19.  Een beeld voor Barones de Gerlache de Gomery van Mullem.

Het college gaat akkoord met het voorstel om een borstbeeld van wijlen de Barones van Mullem, 
mevrouw Lily de Gerlache de Gomery te plaatsen op het Mullemplein en met de voorgestelde verdere 
uitwerking hiervan.

20.  Funerair erfgoed; dringende ingrepen en onderhoud graf Jotie T’Hooft.

Het college gaat akkoord om de noodzakelijke onderhoudswerken aan het graf van Oudenaards dichter 
Jotie T’Hooft ten laste van het bestuur Stad & OCMW te nemen en de huidige concessiehouder van alle 
ingrepen op de hoogte te houden.

21.  De Woeker: annulatie programmatie april en mei 2021. 

Het college neemt nota van de annulatie De Woeker: programmatie april en mei 2021. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

22. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

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

EVENEMENTEN

23.  Politiereglement op het verkeer nav Dwars Door Vlaanderen

Het college neemt kennis van het Politiereglement op het verkeer nav Dwars Door Vlaanderen op 31 
maart 2021.

24.  Politiereglement op het verkeer nav E3 Saxo Bank Classic

Het college neemt kennis van het Politiereglement op het verkeer nav E3 Saxo Bank Classic op 26 maart 
2021.



25. Het college neemt kennis van het Politiereglement op het verkeer nav takeaway droppingboxen 
KSA Oudenaarde

Het college neemt kennis van het Politiereglement op het verkeer nav takeaway droppingboxen KSA 
Oudenaarde op 27 maart 2021.

26.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. De Ronde van Vlaanderen

Het college neemt kennis van het Politiereglement op het verkeer n.a.v. De Ronde van Vlaanderen op 4 
april 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

27.  Sint-Walburgakerk. Fase V. Restauratie van de toren. Goedkeuren terugbetaling erelonen 
advocaat aan de kerkfabriek Sint-Walburga. Optrekken geraamd bedrag erelonen.  

Het college keurt de terugbetaling goed van erelonen advocaat an de kerkfabriek Sint-Walburga. Fase V. 
Restauratie van de toren. Zij gaan ook akkoord met het optrekken van het geraamd bedrag erelonen.  

28.  O - ICT: onderhoud Recreatex software - 2021 - Goedkeuring gunning.

De opdracht onderhoud Recreatex software - dienstjaar 2021 wordt gegund.

29.  O - ICT : huur software, onderhoudscontracten, technische tussenkomsten t.b.v. 
administratieve diensten.  dienstjaar 2021.

Het dossier "huur software, onderhoudscontracten, technische tussenkomsten t.b.v. administratieve 
diensten.  dienstjaar 2021" wordt gegund.

30. Inname openbaar domein in de Graaf Van Landaststraat - dossier IOD1275606 

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Graaf Van Landaststraat voor 
de periode van 05 tot en met 30/4/2021.

31. Inname openbaar domein in de Jacob Lacopsstraat - dossier IOD1275997

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling, mobiele kraan en werfwagens in 
de Jacob Lacopsstraat voor de periode van 26/03 tot en met 30/04/2021.

32.  Farys: Vernieuwing van de drinkwaterleidingen in de Sompelstraat, Sompelplein en Groene 
wandeling. Dossiernr. DOM-171/20/010-D.

Het college verleent een machtiging verlenen voor het vernieuwen van de drinkwaterleidingen in de 
Sompelstraat/-plein en Groene Wandeling. 

33.  Aankoop dienstweg Wannestraat jegens kerkfabriek Sint-Eligius Eine.

Het college gaat akkoord met de aankoop en verdere doortrekking dienstweg Wannestraat jegens 
kerkfabriek Sint-Eligius Eine.

34.  Plaatsen geocache op het grondgebied Oudenaarde

Het college verleent geen toelating tot het plaatsen van een geocache in de Boterstraat, maar eventueel 
wel op een andere plek.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

35.  Vrijwilliger groendienst - netheid en hygiene

Het college stelt een vrijwilliger aan voor de groendienst voor netheid en hygiene.

36.  Vermeerderen boom en rooikosten.

Het college gaat akkoord met het vermeerderen boom en rooikosten om zich te nemen voor de 
"modeboom".

BESTUUR SPORT

37.  No steps, no glory



Het college gaat akkkoord een extra container te plaatsen voor The Frogs, eens beslist is waar het 
baseballveld komt. Voor Surfclub Absolut eerst afwerken bestaande containers, erna wordt toelating 
gegeven voor het plaatsen van 1 extra container.

38.  Infrastructuursubsidie Absolut Watersportclub vzw 

Het college gaat akkoord met de bouw van een miniramp voor surfskaten.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

39. Omloop – doorlopende straat

Het college beslist een nieuwe proefopstelling van 3 maanden voor Omloop – doorlopende straat.

40.  Signalisatie fietsexamen lagere scholen

Het college gaat akkoord om uniforme signalisatie te voorzien voor het fietsexamen die een belangrijke 
educatieve activiteit is om te leren zich correct en veilig als fietser in het verkeer te begeven.

41.  Feedback infobrief mogelijke maatregelen Pelikaanstraat

Het college gaat akkoord met organisatie van een participatiemoment.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Kohier - Goedkeuring - 2de kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers, aj. 2020 ten bedrage van 52.145,00 euro

Het college keurt het 2de kohier goed betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en 
kamers, aj. 2020 ten bedrage van 52.145,00 euro.

43. Kohier - Goedkeuring - 3de Kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers, aj. 2020 ten bedrage van 63.281,00 euro

Het college keurt het 3de Kohier goed betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en 
kamers, aj. 2020 ten bedrage van 63.281,00 euro.

44. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
122.327,26.

45. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

46. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
184.532,01.

BESTUUR PERSONEEL

47. O - Verlenging tijdelijke aanstelling adm medewerker BIRO.

Het college verlengt een tijdelijke aanstelling adm medewerker BIRO tem 31/12/2021.

48.  O - Verlenging uitbreiding uren schoonmaakster.

Het college verlengt een uitbreiding uren van een schoonmaakster.

49.  O - Uitbreiding uren opvangkracht BKO.

Het college breidt de uren van een opvangkracht BKO uit met 1u.

50.  O - Tijdelijke aanstelling medewerker BKO - facturatie.

Het college stelt een tijdelijke medewerker BKO facturatie aan.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

51. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling leraar hobo en reaffectatie in eigen academie 



Het college keurt de gedeeltelijke terbeschikkingstelling leraar hobo en reaffectatie in eigen academie 
goed.

52. Vaste benoeming wegens mutatie

Het college keurt de vaste benoeming wegens mutatie goed.

53.  Tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

Het college keurt de tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar goed.

54.  Tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

Het college keurt de tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar goed.

55.  Tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

Het college keurt de tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar goed.

56.  Tijdelijke aanstelling leraar woord vervanging

Het college keurt de tijdelijke aanstelling leraar woord vervanging goed.

57.  Tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

Het college keurt de tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar goed.

KMO - HANDEL

58.  Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op openbaar domein. Fresca Lunch, 
Hoogstraat 33 te Oudenaarde

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

59.  Toewijzen van de uitbating van het zomerterras op de Markt

Het college gaat akkoord met de toewijzing aan de feitelijke vereniging Café Locale voor het uitbaten van 
een zomerterras op de Markt.

60.  Week van de markt 2021

Het college gaat akkoord met de deelname Week van de Markt.
Prijzenpot: 1 hoofdprijs per markt t.w.v. € 200, daarnaast per markt 10 marktcheques van € 20 + 
goodiebags met producten of kortingsbonnen van op de markt.

61.  Vragen voor extra ruimte voor terrassen op openbaar domein

Vragen voor extra ruimte voor terrassen op openbaar domein

62.  Promotieactie Oudenaardebonnen. Gewijzigde aanpak.

Promotieactie Oudenaardebonnen. 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

63. Uitbetaling subsidies sociale zaken GROS

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 29 maart 2021.


