
Publicatie op 13 april 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 29 MAART 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche, Julie Dossche: schepenen

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

1. Advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 1 met SH - 
veranderen gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw gelegen Sint-Hilariuslindestraat 11 te 
Oudenaarde - voorwaardelijk gunstig

Het college geeft het voorwaardelijk gunstig advies over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een 
IIOA van klasse 1 met SH - veranderen gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw gelegen Sint-
Hilariuslindestraat 11 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

2. Verlenen Omgevingsvergunning.  Molenkouter 11.  Bijbouwen van een berging. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Molenkouter 11 voor het bijbouwen van een 
berging.

3. Verlenen Omgevingsvergunning. Smissestraat 26.  Aanbrengen spuitkurk. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Smissestraat 26 voor het aanbrengen van spuitkurk.

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Gentiel Antheunisplein 6.  Wijzigen van een raamopening en 
plaatsen van een reclamebord. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentiel Antheunisplein 6 voor het wijzigen van een 
raamopening en het plaatsen van een reclamebord.

5. Verlenen Omvegingsvergunning.  Baarstraat 3.  Verbouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Baarstraat 3 voor het verbouwen van een woning.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Berchemweg 148.  Plaatsen van een nieuw bijgebouw. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg 148 voor het plaatsen van een nieuw 
bijgebouw.

7. Verlenen omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 152.  Verbouwen woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Robert De Preesterstraat 152 voor het verbouwen 
van een woning.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Martijn Van Torhoutstraat 34.  Bouwen van een 
opslagplaats. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 34 voor het bouwen van 
een opslagplaats.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Jozef Braetstraat 19.  Isoleren en aanbrengen crepi 
voorgevel.



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Jozef Braetstraat 19 voor het isoleren en aanbrengen 
van crepi op de voorgevel.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat-Ruttemburgstraat.  Beperkte uitbreiding 
vergunde toestand.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat-Ruttemburgstraat voor beperkte 
uitbreiding van een vergunde toestand.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 59.  Plaatsen van schanskorven.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 59 voor het plaatsen van schanskorven.

12. Aktename melding. Robert De Preesterstraat 19.  Plaatsen veranda.

Het college neemt akte van de melding in de Robert De Preesterstraat 19 voor het plaatsen van een 
veranda.

13. Weigeren Omgevingsvergunning.  Krekelput 8.  Vervangen van een raampartij.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Krekelput 8 voor het vervangen van een raampartij.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

14. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

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

EVENEMENTEN

15.  Besluit van de burgemeester i.k.v. veiligheid Ronde van Vlaanderen

Het college neemt kennis van het Besluit van de burgemeester i.k.v. veiligheid Ronde van Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

16.  Dekenij Sint-Walburga. Vernieuwen van het buitenschrijnwerk. Gunstig adviseren van het 
definitief stadsaandeel in de werken.  

Het college adviseert gunstig in het definitief stadsaandeel in de werken m.b.t. het vernieuwen van het 
buitenschrijnwerk in de Dekenij Sint-Walburga.  

17.  O - Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen het systeem 
van de groenjobs. dienstjaar 2021.

Het college verleent goedkeuring aan het dossier "Uitvoeren van milieugerelateerde taken door 
doelgroepwerknemers binnen het systeem van de groenjobs- dienstjaar 2021".

18.  Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2021. Bestek nr. W62552021. Goedkeuren van 
de gunning.

Het college keurt de gunning m.b.t het aanbrengen van wegmarkeringen goed.

19.  Onderhoud groenobjecten – bestek nr. D00942017. Goedkeuring gunning voor 
herhalingsopdracht dienstjaar 2021.

Het college keurt de van de gunning voor de herhalingsopdracht m.b.t. het onderhoud van groenobjecten 
in 2021 goed.

20. Inname openbaar domein in de Nederstraat - dossier IOD1286104

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nederstraat voor de periode van 
10/04 tot en met 07/05/2021.

21. Inname openbaar domein in Gelukstede - dossier IOD1280685

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling en container in de Gelukstede voor de 
periode van 01/04 tot en met 31/05/2021.

22.  Stedelijke Sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding. Lot 2 : HVAC en sanitair - bestek nr. 
W23652016. Goedkeuring voorlopige oplevering



Het college geeft goedkeuring van de voorlopige oplevering van Lot 2 HVAC en sanitair m.b.t. de 
renovatie van de stedelijke sporthal.

23.  Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt - bestek W00032017. 
Goedkeuring definitieve oplevering

Het college geeft goedkeuring van de definitieve oplevering m.b.t. het leveren en plaatsen van 
elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt. 

24.  Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 3: elektriciteit - bestek W23662016. 
Goedkeuring definitieve oplevering

Het college keurt de definitieve oplevering van Lot 3 goed: elektriciteit, m.b.t. de renovatie van de 
stedelijke sporthal. 

25.  Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 4: lift - bestek W23672016. 
Goedkeuring definitieve oplevering

Het college geeft goedkeuring van de definitieve oplevering van de lift n.a.v. de renovatie van de 
stedelijke sporthal.

26.  Stedelijke sporthal Rodelos: renovatie en uitbreiding.  Lot 6: speciale sporttechnische 
uitrusting - bestek W00412017. Goedkeuring definitieve oplevering

Het college geeft goedkeuring van de definitieve oplevering van Lot 6: speciale sporttechnische uitrusting 
m.b.t. de renovatie van de stedelijke sporthal. 

27.  O - Vegen van wegen,afvoer, verwerking en storten veegafval. - dienstjaar 2021- Goedkeuren 
gunning.

Het college keurt de gunning m.b.t. het Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval 
goed.

28.  Aanleg en herstel van voetpaden. Dienstjaar 2020. Goedkeuren van de 4e verrekening.

Het college geeft goedkeuring van de 4de verrekening m.b.t. de aanleg en herstel van voetpaden. 

29.  Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 - bij- en meerwerken verlichting

Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 - bij- en 
meerwerken verlichting.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

30.  Goedkeuren definitieve oplevering, aankoop veegwagen type MC210FLEX Euro 6

Het college keurt de definitieve oplevering goed voor de aankoop van een veegwagen type MC210FLEX 
Euro 6, dienstjaar 2019.

31.  Proces verbaal van definitieve oplevering, aankoop veegwagen

Het college gaat akkoord met het proces verbaal van definitieve oplevering, aankoop veegwagen type 
MC210Flex Euro6, dienstjaar 2019.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

32.  Kortekeer verboden toegang zwaar verkeer

Het college gaat akkoord met het verbod op zwaar verkeer. Het politiereglement wordt voorgelegd op de 
volgende gemeenteraad.

33.  K - Vervoerregio Vlaamse Ardennen - vervoerregioraad 02/04/21

Het college neemt kennis van de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen 02/04/21.

34.  Definitieve versie analoge schoolroutekaart

Het college neemt kennis van de definitieve versie van de analoge schoolroutekaart.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN



35.  BBC onverhaalbare post

Het college gaat akkoord met de BBC onverhaalbare post.

36. Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers - kohierartikel 
5590000072, aanslagjaar 2020 - niet ontvankelijk

Het college verklaart het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers - 
kohierartikel 5590000072, aanslagjaar 2020 - als niet ontvankelijk.

37. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
68.673,02.

38. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

39.  De aanstelling van een coördinator buitenschoolse kinderopvang, B1-B3, voltijds, met 
werfresrve.

Het college stelt een voltijds coördinator BKO aan, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband. 

40. O - Parkeerwachter, niveau D, onbepaalde duur. 

Het college stelt een voltijds arbeider-parkeerwachter aan, voor onbepaalde duur met ingang van  
01.07.2021, in contractueel dienstverband. 

41. Aanstelling jobstudenten jeugddienst, Paasvakantie 2021.

Het college gaat akkoord met het aanstellen van jobstudenten noodopvang, niveau C, over de periode van 
06.04.2021 tot en met 09.04.2021.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

42.  Tijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

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

43.  Bijkomende rijdelijke aanstelling leraar gitaar ter vervanging afwezige leraar

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

44.  Tijdelijke aanstelling leraar MCV ter vervanging afwezige leraar

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

KMO - HANDEL

45. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldig personenvervoer. 
Exploitant Tik-tax bvba

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldig 
personenvervoer. 

JEUGD

46. Toelage kadervorming

Het college gaat akkoord met een toelage kadervorming.

47. 365 dagen Buiten Spelen 

Het college gaat akkoord met het omtoveren van de Hofstraat tot een buitenspeelruimte tijdens de start 
van de campagne 365 dagen Buiten Spelen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 12 april 2021.


