Publicatie op 7 april 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 22 MAART 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.

Verslag vergadering politiecollege 12 maart 2021

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone
Vlaamse Ardennen op 12 maart 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een groendak en
hemelwaterinstallatie

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een groendak en hemelwaterinstallatie goed
3.

Goedkeuring bebossingsaanvraag 11de afd. Mater, sectie A nrs. 1979a en 1982a

Het college keurt een bebossingsaanvraag te Mater goed.
4.

Organiseren van infoavond voor lokaal renovatieproject 'Oudenaarde renoveert!' met als
doelstelling voorstellen van nieuwe subsidiereglementen en kennismaking met
BENOvatiebegeleiders.

Het college gaat akkoord met het inplannen van de infoavond op 30 maart zoals voorgesteld door de
milieudienst.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
5.

Aanstellen woningcontroleur

Het college stelt een woningcontroleur aan.
6.

Verlenen omgevingsvergunning. Eindrieskaai 11. Regulariseren klasunits

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Eindrieskaai 11 voor het regulariseren van klasunits.
7.

Verlenen Omgevingsvergunning. Meidoornstraat 22. Verbouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meidoornstraat 22 voor het verbouwen van een
woning.
8.

Verlenen Omgevingsvergunning. Annekensstraat 21. Gevelrenovatie.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Annekensstraat 21 voor een gevelrenovatie.
9.

Aktename melding. Kabienstraat 16. Bouwen van een tuinhuis.

Het college neemt akte van melding in de Kabienstraat 16 voor het bouwen van een tuinhuis.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Rogier Van Brakelstraat 8. Verbouwen van
eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rogier Van Brakelstraat 8 voor het verbouwen van
een eengezinswoning.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Heurnestraat 47. Slopen en herbouwen tuinberging.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 47 voor het slopen en herbouwen van
een tuinberging.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Broekstraat 342. Verbouwen en uitbreiden van een woning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broekstraat 342 voor het verbouwen en uitbreiden
van een woning.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Sint-Annastraat 44. Verbouwen van een woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Annastraat 44 voor het verbouwen van een
woning.
14. Weigeren Omgevingsvergunning. Berchemweg 247. verbouwen van een eengezinswoning tot
winkel met appartement.
Het college weigert een omgevingsvergunning in de Berchemweg 247 voor het verbouwen van een
eengezinswoning tot winkel met appartement.
15. Recht van voorkoop bouwland Hoge Bunder
Het Stad maakt geen gebruik van zijn voorkooprecht.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
16. Bibliotheek. Aanstelling van socio-culturele vrijwilligers 2021
Het college keurt de aanstelling goed van socio-culturele vrijwilligers voor de bibliotheek.
BURGERZAKEN BEVOLKING
17. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister
Het college neemt kennis van de namen die ambtshalve uit het bevolkingsregister en
vreemdelingenregister geschrapt worden.
EVENEMENTEN
18. Evenement op openbaar domein: Vinkenwedstrijden De Boomgaardvinken
Het college gaat akkoord met het organiseren van vinkenzettingen op 2/5, 9/5, 15/5, 23/5, 13/6, 14/6,
25/6, 30/6 en 11/7 mits naleven van alle richtlijnen in het kader van COVID-19.
19. Evenement op openbaar domein: Verkeerspark van de politie KBO Nederename
Het college gaat akkoord met het organiseren op openbaar domein: Verkeerspark van de politie KBO
Nederename.
20. Adriaen Brouwer Bierfeesten 2021
Het college beslist dat er geen Adriaen Brouwer Bierfeesten 2021 zullen zijn in juni 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
21. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2017 - goedkeuren van de eindafrekening
perceel 1 en perceel 2.
Het college keurt de eindafrekening inzake de aanleg en herstel van voetpaden m.b.t. het dienstjaar 2017
goed.
22. Heraanleg Donkstraat en waterbeheersingswerken. Goedkeuren van de 1e schorsing der
werken.
Het college keurt de 1e schorsing van de werken in de Donkstraat goed.
23. OLV Pamelekerk. Plaatsen van alarmsysteem, branddetectie en camerabeveiliging. Gunstig
adviseren van de eindafrekening.
Het college adviseert de eindafrekening als gunstig inzake het plaatsen van alarmsysteem, branddetectie
en camerabeveiliging in de O.L.V. Pamelekerk.
24. O - Fluvius: aanleg van nutsleidingen voor klantaansluiting in Wijnendale. dossier 351992.

Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van nutsleidingen voor klantaansluiting
in Wijnendale.
25. O - Fluvius : aanleg van een nieuw distributienet t.h.v. Martijn van Torhoutstraat.
Het college verleent een machtiging voor de aanleg van een nieuw distributienet t.h.v. Martijn van
Torhoutstraat.
26. O - Fluvius : aanleg van nutsleidingen in de Rotelenberg.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van nutsleidingen in de Rotelenberg.
27. O - Proximus:telecommunicatiewerken in de Martijn Van Torhoutstraat. Dossiernr. 476841.
Het college verleent een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Martijn Van Torhoutstraat.
28. O - Fluvius : aanleg van een nieuw openbaar verlichtingsnet t.h.v. Scheldekant. Dossiernr.
352159.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw openbaar verlichtingsnet
t.h.v. Scheldekant.
29. Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1282446
Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein voor het plaatsen van een schoring in de
Broekstraat van 26/4/2021 tot en met 1/10/2021.
30. Inname openbaar domein in de Nederstraat - dossier IOD11305369
Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Nederstraat voor het plaatsen van een
stelling uit veiligheidsoverwegingen van 11/3/2021 t.e.m. 31/3/2021.
31. O - Proximus: uitvoering van telecommunicatiewerken in J.Lacopstraat. Dossiernr.
55OUDO/481379.
Het college verleent een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de
Jacob Lacopstraat.
32. Inname openbaar domein - Fietssnelweg F45 Gent-Oudenaarde-Kortrijk - grasstrook gedeelte
tussen Heurnestraat-Kouterstraat (spoorweg). Plaatsen herdenkingskruis.
Het college gaat akkoord met het plaatsen van een herdenkingskruis aan de Fietssnelweg F45 GentOudenaarde-Kortrijk - grasstrook gedeelte tussen Heurnestraat-Kouterstraat (spoorweg).
33. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - Aanpassing
verwarmingssysteem, aanpassing douchewanden, verlengen gasleiding naast kapel en plaatsing
van subducts en glasvezel
Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) Aanpassing verwarmingssysteem, aanpassing douchewanden, verlengen gasleiding naast kapel en
plaatsing van subducts en glasvezel.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING
34. Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval dienstjaar 2020. Goedkeuring
definitieve oplevering.
Het college keurt de definitieve oplevering goed voor het vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten
van veegafval, dienstjaar 2020.
35. Proces verbaal van definitieve oplevering vegen wegen, afvoer, verwerking en storten van
veegafval dienstjaar 2020.
Het college gaat akkoord met het proces verbaal van definitieve oplevering vegen wegen, afvoer,
verwerking en storten van veegafval dienstjaar 2020.
BESTUUR SPORT
36. Vraag van 2 clubs (Frogs + Absolut) om bijkomende containers te plaatsen

Er kwam een vraag van 2 clubs (Frogs + Absolut) om bijkomende containers te plaatsen. Frogs: herbruik
van de container van de rugby. Absolut: opkuis en bestaande containers afwerken met hout vooraleer een
nieuwe met dezelfde afwerking wordt geplaatst.
37. Vraag van Recrean BVBA om 2 extra padelterreinen te plaatsen (terreinen 7 en 8 outdoor)
Het college gaat akkoord van opstalrecht tegen vergoeding en de kosten voor de verplaatsing Beach
Volley worden doorgerekend.
38. Plaatsen verlichting tennis terreinen 3 & 4 door TCO
Het college geeft toelating voor het plaatsen van verlichting op terreinen 3 en 4 van Tennisclub
Oudenaarde. Dit wordt op kosten van TCO uitgevoerd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
39. Problematiek aanrijweg brandweerkazerne
Het college gaat akkoord om een nieuwe slagboom te voorzien.
40. Mobiliteitsplan
Het college gaat akkoord met de schorsing van de opdracht van Tridée na het afronden van de
synthesenota en met de voorgestelde vervolgstappen.
41. Bestuurlijke vervoerregioraad 12/02/2021
Het college neemt kennis van het verslag van de Bestuurlijke vervoerregioraad van 12/02/2021.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
42. Proces-verbaal van hoorzitting - bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen,
woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel 550000072
Het college hoort een belastingplichtige digitaal i.v.m. zijn bezwaar tegen de belasting op leegstand van
gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel 550000072.
43. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en
op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 - kohierartikel 2520001844 ambtshalve ontheffing
Het college keurt de ambtshalve ontheffing op de belasting op de inzameling en verwijdering van
restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 kohierartikel 2520001844 goed.
44. Oninbare posten
Het college keurt de oninbare posten goed.
45. Onverhaalbare posten
Het college keurt de onverhaalbare posten goed.
46. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
1.628.104,48.
47. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
48. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
49. Interne controle van de centrale kas d.d. 15/03/2021
Het college neemt kennis van de interne controle centrale kas d.d. 15/03/2021.
50. Controle van de contante gelden centrale kas d.d. 15/03/2021

Het college neemt kennis van de controle van contante gelden van de centrale kas d.d. 15/03/2021.
51. Stad/OCMW - Kastoestand d.d. 26/02/2021
Het college neemt kennis van de kastoestand d.d. 26/02/2021 van Stad/OCMW.
BESTUUR PERSONEEL
52. O - Verlenging tijdelijke aanstelling zaalwachter.
Het college beslist de tijdelijke aanstelling van een zaalwachter te verlengen.
53. O - Pensioen mandataris.
Het college keurt het pensioen bedrag goed van een mandataris op rust.
54. O - Interne personeelsmobiliteit, omgevingsambtenaar.
De functie van omgevingsambtenaar, niveau B4-B5, wordt geherwaardeerd naar niveau A1a-A3a en te
begeven via interne mobiliteit.
55. Aanstelling jobstudenten jeugddienst en sportdienst, Paasvakantie 2021.
Het college keurt de aanstelling van jobstudenten goed voor de jeugddienst en sportdienst in de
Paasvakantie.
56. Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van consulent mobiliteit en hoofdconsulent
mobiliteit.
Het college stelt de examenjury voor de selectie van consulent mobiliteit en hoofdconsulent mobiliteit
vast.
57. O - Interne personeelsmobiliteit, hoofdmedewerker evenementen.
De functie van hoofdmedewerker evenementen, niveau C4-C5, wordt vacant verklaard en te begeven via
interne mobiliteit.
58. N - De financiële bijdrage van de werkingsgroep voor het jaar 2021
Het colleg gaat akkoord met de financiële bijdrage die de werkingsgroep Wim² voor 2021 krijgt.
KMO - HANDEL
59. Tijdelijke vergunning Horeca Inrichting. Pitta & Grill 't Parkske, Parkstraat 13 te
Oudenaarde
Een tijdelijke vergunning Horeca Inrichting wordt afgeleverd aan een horecazaak en dit t.e.m. 24 april
2021.
60. Vraag voor standplaats ambulante handel op het openbaar domein
Dit punt is uitgesteld.
61. Vraag voor standplaats ambulante handel op het openbaar domein
Het college gaat niet in op de vraag voor een standplaats ambulante handel op het openbaar domein.
62. Vraag inrichten en uitbaten pop-up zomerbar Absolut Beach, Galgestraat 157 te Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de vraag tot inrichten en uitbaten pop-up zomerbar Absolut Beach.
63. Aanbod opleiding social media voor ondernemers
Het college tekent in bij een firma voor één jaar en voor 50 deelnemers m.b.t. het aanbod opleiding social
media voor ondernemers.
JEUGD
64. Noodopvang paasvakantie
Het college gaat akkoord met de aanpassing van geplande activiteiten naar organisatie noodopvang, i.k.v.
nieuwe maatregelen jeugdwerk.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
65. Aanstelling vrijwilligers BKO
Het college stelt 1 vrijwilliger BKO aan voor de voor- en naschoolse opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 6 april 2021.

