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STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN  VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

DINSDAG 06 APRIL 2021 OM 17.00 UUR

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

Verontschuldigd: Peter Simoens, Bart Dossche: schepenen

TOERISME

1. Toelage Centrum Ronde van Vlaanderen

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de jaarlijkse toelage aan het Centrum Ronde van 
Vlaanderen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van 5 airco's gelegen Nestor de Tièrestraat 111 te 
Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van 5 airco's gelegen 
Nestor de Tièrestraat 111 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

3. Verlenen omgevingsvergunning.  Gentstraat 82.  Renoveren en uitbreiden funerarium. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentstraat 82 voor het renoveren en uitbreiden van 
een funerarium.

4. Verlenen omgevingsvergunning.  Windmolenstraat 2.  Verkavelen van grond in 1 lot voor open 
bebouwing.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Windmolenstraat 2 voor het verkavelen van grond in 
1 lot voor een open bebouwing.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ravensdal 1.  Bouwen van een tuinberging en zwembad

Het college verleent een omgevingsvergunning in Ravensdal 1 voor het bouwen van een tuinberging en 
zwembad.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Natendries 16.  Plaatsen van een afdak

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Natendries 16 voor het plaatsen van een afdak.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Terkerkenlaan 2.  Plaatsen Elektrische cabine

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Terkerkenlaan 2 voor het plaatsen van een 
elektrische cabine.

8. Verlenen omgevingsvergunning.  Westerring 29.  Regulariseren voorgevel en indeling loods. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in De Westerring 29 voor het regulariseren van een 
voorgevel en indeling loods.

9. Verlenen omgevingsvergunning.  Industriepark De Bruwaan 27.  Regulariseren bedrijfsunits.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Industriepark De Bruwaan 27 voor het regulariseren 
van bedrijfsunits.



10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat zn.  Rooien van bomen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wortegemstraat voor het rooien van bomen.

11. Verlenen omgevingsvergunning.  Vaddenhoek 7.  Bouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 7 voor het bouwen van een woning.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf van Landaststraat 27.  Renoveren van een gevel. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Graaf van Landastraat 27 voor het renoveren van 
een gevel.

13. Verlenen omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 264.  Bouwen van een ééngezinswoning met 
atelier

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 264 voor het bouwen van een 
ééngezinswoning met atelier.

14.  Verlenen omgevingsvergunning.  Pelikaanstraat 117.  Bouwen van funderingsplaat ifv 
toekomstige bouw garage / tuinberging + herbouwen muur

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pelikaanstraat 117 voor het bouwen van een 
funderingsplaat ifv een toekomstige bouw van garage/tuinberging + herbouwen muur.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Rekkemstraat 53.  Verkavelen van een terrein in 1 lot voor 
open bebouwing. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rekkemstraat 53 voor het verkavelen van een terrein 
in 1 lot voor open bebouwing.

16. Advies Omgevignsvergunning.  Pruimelstraat 17. Uitbreiden rundveebedrijf.

Het college brengt een voorwaardelijk gunstig advies uit voor het uitbreiden van een rundveebedrijf in de 
Pruimelstraat 17.

BESTUUR CULTUUR

17.  Alternatief schoolaanbod 2020-2021

Het college gaat akkoord met het alternatief schoolaanbod 2020-2021.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

18.  Grootschalig publieksonderzoek bij leden, afhakers en niet-leden 

Het college gaat akkoord met de deelname aan het grootschalig publieksonderzoek voor de bibliotheek.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

19. Concessies : nieuwe concessies, hernieuwingen, bijzettingen in bestaande concessies en behoud 
gewone grond

Het college gaat akkoord met de lijst van nieuwe concessies, hernieuwingen, bijzettingen in bestaande 
concessies en behoud gewone grond.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

20. Erediensten. Kennisname rekening 2020 van de verschillende kerkfabrieken

Het college neemt kennis van de rekening 2020 van de verschillende kerkfabrieken.

EVENEMENTEN

21.  Politiereglement op het verkeer nav aftrap campagne 365 dagen buiten spelen

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav aftrap campagne 365 dagen buiten 
spelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP



22.  Groot onderhoud van buurtwegen - bestek W61132020 - dienstjaar 2020 - 1e herhaling. 
Gunning. 

Het college keurt de gunning inzake de herhalingsopdracht voor het groot onderhoud van buurtwegen 
goed.

23.  Verkoop van roerend patrimonium via een gespecialiseerd veilinghuis. Vaststellen van aan de 
stad verschuldigd bedrag. 

Het college neemt kennis van het aan de stad verschuldigde bedrag inzake de verkoop van roerend 
patrimonium via een gespecialiseerd veilinghuis. 

24.  O - Maaien voetwegen, braakliggende terreinen,..- 2021 - Goedkeuren gunning .

Het college keurt de gunning van het dossier "Maaien voetwegen, braakliggende terreinen,..- 2021 goed.

25.  Ruimen riolen en rioolkolken. Dienstjaar 2015 (eventueel 2016 - 2017 - 2018) - bestek nr 
D22812014. Goedkeuring vrijgave borgtocht

Het college keurt de vrijgave borgtocht m.b.t. het van ruimen riolen en rioolkolken goed.

26.  O - Rioolaansluitingen 2019. Goedkeuren voorlopige oplevering.

Het college keurt de voorlopige oplevering m.b.t. het dossier van rioolaansluitingen 2019 goed.

27.  O - Fluvius : Aanleg van een nieuw distributienet t.b.v. verkaveling Revive.

Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor de aanleg van een nieuw distributienet t.b.v. 
verkaveling Revive.

28. Inname openbaar domein in de Kattetsraat - dossier IOD1291932

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en werfwagen(s) in de 
Kattestraat voor de periode van 12/04 tot en met 07/05/2021.

29. Inname openbaar domein op het Stationsplein - dossier IOD1292238

Het college verleent een machtiging van steigers op het Stationsplein voor de periode van 26/04 tot en 
met 10/05/2021.

30. Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg - dossier IOD1292670

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een mobile kraan in de Doornikse Heerweg 
van 16/04 tot en met 30/04/2021.

31.  Herstel/Aanleg wegen en voetpaden in natuursteen. Deelopdracht heraanleg inkom ACM. 

Het college gaat akkoord met de deelopdracht "Herstel/Aanleg wegen en voetpaden in natuursteen, 
heraanleg inkom ACM". 

32.  Rioolaansluiting Roosstraat 9.

Het college keurt een nieuwe rioolaansluiting in de Roosstraat 9 goed.

33.  Muur jeugdhuis Jotie.

Het college gaat niet in op de vraag om werken uit te voeren aan de muur jeugdhuis Jotie.

34.  N - Aanvraag overwelven gracht Axelwalle.

Het college keurt de aanvraag overwelven gracht in Axelwalle goed.

35.  Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – stabiliteitsprobleem balken 
verdieping O.L.Vrouwehospitaal

Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal – 
stabiliteitsprobleem balken verdieping.

BESTUUR SPORT

36.  Leren fietsen voor volwassenen



Het college gaat akkoord met het project "Leren fietsen voor volwassenen" en keurt het regelement en 
tarief goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

37.  Aanvraag parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Heurnestraat

Het college gaat akkoord met de aanvraag tot parkeerplaats voor mensen met een handicap in de 
Heurnestraat.

38.  Aanpassing snelheidsregime Smarre

Het college gaat akkoord met het voorstel tot snelheidsverlaging van 50km/uur in de Smarre en wil dit 
ook voorleggen aan de gemeente Zwalm.

39.  Regionetwerk mobiliteit

Het college neemt kennis van het dossier Regionetwerk mobiliteit.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

40.  Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Het college gaat akkoord met de anpassing meerjarenplan 2020-2025.

41. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
91.553,07.

42. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

43. Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 1ste kwartaal 2021

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 1ste kwartaal 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

44.  Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. – perceel 1 : 
verlenging lopende overeenkomst, perceel 2 : verlenging lopende overeenkomst tot aanvang 
van nieuwe overeenkomst en goedkeuring van afrekening (meerkosten).

Het college gaat akkoord met de lopende overeenkomst "Reinigen van ramen en andere oppervlakten van 
stads-en OCMWgebouwen. – perceel 1 : verlenging lopende overeenkomst, perceel 2 : verlenging 
lopende overeenkomst tot aanvang van nieuwe overeenkomst en goedkeuring van afrekening 
(meerkosten).

BESTUUR PERSONEEL

45.  Goedkeuren kandidaten hoofdconsulent mobiliteit 

Het college keurt de kandidaten hoofconsulent mobiliteit goed.

46.  Goedkeuren kandidaten consulent mobiliteit 

Het college keurt de kandidaten consulent mobiliteit goed.

47.  Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van arbeider-onderhoudstechnieker

Het college stelt de examenjury voor de selectie van arbeider-onderhoudstechnieker vast.

48.  N - Sociale economie.

Het college beslist een halftijdse betrekking in de te schakelen.

KMO - HANDEL

49.  Vergunning Horeca Inrichting. Brouwershof, Fabriekstraat 8 te Oudenaarde

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.



50.  Extra ruimte voor horeca terras. Fuzzy Duck, Broodstraat 21 te Oudenaarde

Het college gaat akkoord om tijdelijk twee parkeerplaatsen te voorzien aan de overkant. 

51.  Aanbod IT oplossing shoppen op afspraak

Het college gaat niet in op het voorstel "Aanbod IT oplossing shoppen op afspraak".

52.  Vraag voor tijdelijke terrasoverkapping Ter Paemele, Baarstraat 70 te Oudenaarde

Het college gaat akkoord met een tijdelijke terrasoverkapping tot en met 31 maart 2022. Ondervloer in 
hout wordt toegelaten. De zijwanden worden niet toegelaten. Reclame op het zeil, wordt niet toegelaten.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 19 april 2021.


