
Publicatie op 11 mei 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 26 APRIL 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

TOERISME

1.  Lijst socio-culturele vrijwilligers 

Het college keurt de geactualiseerde lijst goed van socio-culturele vrijwilligers die ingeschakeld worden 
aan de balie van de dienst toerisme, in het MOU-museum en voor medewerking aan evenementen, 
georganiseerd door de dienst toerisme.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2. Omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een IIOA van klasse 2 - 
opleidingscentrum gelegen Koestraat 44 & 80 te Oudenaarde - vergunning

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een IIOA van 
klasse 2 - opleidingscentrum gelegen Koestraat 44 & 80.

3.  Deelname stad Oudenaarde aan Week van de Duurzame Gemeente

Het college gaat akkoord met de deelname stad Oudenaarde aan de Week van de Duurzame Gemeente.

4.  Jaarlijkse aankoop van plantgoed voor erfbeplanting bij landbouwbedrijven

Het college gaat akkoord met de aankoop van plantgoed om erfbeplanting bij landbouwbedrijven te 
stimuleren.

5.  Aankoop van een perceel grond voor natuurontwikkeling 

Het college gaat akkoord met het aanschrijven van de eigenaars om te polsen naar hun verkoopsintenties, 
dit voor de aankoop van een perceel grond voor natuurontwikkeling.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meersbloem-Melden 26.  Bouwen van een bedrijfsgebouw 
met 9 units.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meersbloem-Melden 26 voor het bouwen van een 
bedrijfsgebouw met 9 units.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Natendries 42. Bouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Natendries 42 voor het bouwen van een woning.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Edelareberg 65. Verbouwen woning tot twee woningen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Edelareberg 65 voor het verbouwen tot 2 woningen.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Berchemweg zn. Verkavelen van grond.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg zn. voor het verkavelen van grond.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Den Osse 2.  Bouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in Den Osse 2 voor het bouwen van een woning.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Walkenaarsweg 2.  Rooien van bomen. 



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Walkenaarsweg 2 voor het rooien van bomen.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kanunnikenstraat 62.  Bouwen van een woning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kanunnikenstraat 62 voor het bouwen van een 
woning.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pelikaanstraat 100.  Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pelikaanstraat 100 voor het uitbreiden van een 
woning.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Karel Martelstraat 12.  Plaatsen isolatie en gevelafwerking.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Karel Martelstraat 12 voor het plaatsen van isolatie 
en gevelafwerking.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Gentstraat 131.  Vellen van bomen

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentstraat 131 voor het vellen van bomen.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wortegemstraat 1.  Vernieuwen van een tuinmuur

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wortegemstraat 1 voor het vernieuwen van een 
tuinmuur.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Burgschelde 23.  Renovatie gevels

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Burgschelde 23 voor renovatie van gevels.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 65.  Herbouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Robert De Preesterstraat 65 voor het herbouwen van 
een woning.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Deinzestraat 48.  Plaatsen van een nieuwe afsluiting

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Deinzestraat 48 voor het plaatsen van een nieuwe 
afsluiting.

20.  Recht van voorkoop - Jozef Braetstraat  17

De stad Oudenaarde maakt geen gebruik van het voorkooprecht.

BESTUUR CULTUUR

21. Bijdrage publicatie boek Bos t’Ename – auteur Guido Tack.

Het college zal 30 boeken aankopen als bijdrage publicatie boek Bos t’Ename – auteur Guido Tack.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

22. Concessies : aanvraag nieuwe concessies, bijzettingen in bestaande concessies, hernieuwingen

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

EVENEMENTEN

23.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. de vinkenwedstrijden van de Lustige Vinkeniers

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de vinkenwedstrijden van de 
Lustige Vinkeniers.

24.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. de herdenking van V-dag

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de herdenking van V-dag.

25.  Evenement op openbaar domein: Green Tour

Het college gaat principieel akkoord voor de organisatie van het evenement op openbaar domein: Green 
Tour.



26.  Goedkeuring overeenkomst Café Locale

Het college keurt de overeenkomst met Café Locale goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

27.  Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021. Bestek nr. W62312020. gunning.

Het college keurt de gunning inzake de opdracht voor cementbetonverhardingen, dienstjaar 2021 goed.

28.  O - Proximus: Telecommunicatiewerken in de Graaf van Landaststraat.

Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Graaf van Landaststraat.

29. Het college keurt de 2de verrekening goed voor het groot onderhoud van buurtwegen - 
dienstjaar 2020.

Het college keurt de 2e verrekening in het kader van het onderhoud van buurtwegen goed.

30. Verkoop van roerend patrimonium via een gespecialiseerd veilinghuis.
Aanstellen advocaat met oog op vrijwaren belangen stad. 

Het college stelt een advocaat aan met het oog op het vrijwaren van de belangen stad inzake de verkoop 
van roerend patrimonium via een gespecialiseerd veilinghuis.

31. Inname openbaar domein in de Beverestraat - dossier IOD1304126

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling en mobiele kraan in de Beverestraat 
voor de periode van 30/04 tot en met 28/05/2021.

32. Inname openbaar domein in de Lucien Vandefonteynelaan - dossier IOD1301223

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Lucien Vandefonteynelaan voor 
de periode van 26/04 tot en met 01/05/2021.

33. Inname openbaar domein in Smallendam - dossier IOD1303239

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van werfhekkens uit veiligheidsoverwegingen t.b.v. de 
afbraak en bouw van een woning in de Smallendam voor de periode van 07/05 tot en met 07/11/2021.

34.  O.L.V. Hospitaal restauratiefase 1: Stabiliteitsproblemen plafond 1ste verdieping/zoldervloer 
zone artiestenruimtes 

Het college gaat akkoord met de extra werken aan het O.L.V. Hospitaal restauratiefase 1: 
Stabiliteitsproblemen plafond 1ste verdieping/zoldervloer zone artiestenruimtes. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

35.  Aanbieden van bloemenzaadmengsel aan personeel.

Het college gaat akkoord met het aanbieden van bloemenzaadmengsel aan personeel.

BESTUUR SPORT

36.  Infrastructuursubsidie VV Volkegem

Het college gaat akkoord met de aanvraag kleine infrastructuursubsidie voor diverse werken.

37. N – Richtlijnen en afspraken bvba Recrean

Het college gaat akkoord met diverse richtlijnen en afspraken met bvba Recrean.

38.  Infrastructuursubsidie D'hondt Volley Oudenaarde 

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor aankoop van 4 beachvolleybalpalen.

39.  Infrastructuursubsidie Absolut Watersportclub vzw

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor de belatting van de containers.



40.  Plan van aanpak speelpleinen

Het college gaat akkoord met het "Plan van aanpak 2021-2025" van de speelpleinen in alle 
deelgemeenten.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

41.  Afrekening subsidiedossier verkeersveilige schoolomgevingen

Het college gaat akkoord met afrekening subsidie verkeersveilige schoolomgevingen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42.  Bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 - kohierartikel 
160002354 - gunstig

Het college beslist het bezwaar tegen de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 - 
kohierartikel 160002354 als gunstig.

43. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

44. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

45. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

46.  O - Open verklaring één medewerker MOU en één medewerker marketing toerisme, niveau B. 

De functie van medewerker MOU, voltijds, niveau B1 – B3, contractueel, wordt vacant verklaard en te 
begeven via aanwerving met werfreserve. De functie van medewerker marketing toerisme, voltijds, 
niveau B, contractueel, wordt vacant verklaard en te begeven via aanwerving met werfreserve.

47.  Het vaststellen van de examenjury voor de interne selectie van omgevingsambtenaar.

Het college stelt de examenjury voor de selectie van mobiliteit omgevingsambtenaar vast.

48.  O - Vervangingen leerkrachten Beeldbad/KlankStroom en muziekinitiatie.

Het college stelt diverse tijdelijke leerkrachten voor beeldbad/klankstroom en muziekinitiatie aan ter 
vervanging van een leerkrachten met ziekte.

49.  N - Verlenging contracten BKO en vakantieopvang.

De vaste opvangkrachten krijgen vanaf 01.07.2021 – 30.06.2024 een contract van bepaalde duur. Wie 
slaagt in de opleiding kinderbegeleidster, krijgt onbepaalde duur vanaf 01.07.2024 mits een positieve 
evaluatie.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

50.  Jury en activiteiten als afsluiting van het schooljaar 2020-2021

Het College gaat akkoord met het inrichten van bepaalde eindejaarsactiviteiten.

KMO - HANDEL

51.  Vraag voor standplaats ambulante handel op privaat domein palend aan openbaar domein. 
Frank Audoor voor Berchemweg 25

Het college gaat in op de vraag voor standplaats ambulante handel op privaat domein palend aan 
openbaar domein voor de periode van één jaar.

52. Pop-up horeca concepten : zomerbars 

Het college gaat akkoord voor geen verdere toelatingen commerciële zomerbars, aanvragen van 
verenigingen zijn voor te leggen.



53.  Vraag voor nieuw, extra terras n.a.v. de coronamaatregelen. Café L'Etage, Markt 7 te 
Oudenaarde

Het college gaat in op de raag voor nieuw, extra terras n.a.v. de coronamaatregelen, mits een 
overeenkomst.

54.  Vraag voor gebruik van twee parkeerplaatsen voor de handelszaak. Spekkielekkie, Baarstraat 
37 te Oudenaarde

Het college gaat niet in op de vraag voor gebruik van twee parkeerplaatsen voor de handelszaak.

JEUGD

55. Speelstraat in de Hofstraat gedurende de zomervakantie

Het college gaat akkoord met het voorstel om tijdens de zomervakantie de Hofstraat tot een een 
speelstraat op te toveren.

56.  Organisatie en aanpassing van de activiteiten van de jeugddienst tijdens de zomervakantie 

Het college gaat akkoord met de organisatie en aanpassing van de activiteiten van de jeugddienst tijdens 
de zomervakantie.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

57.  aanstelling vrijwilliger BKO

Het college gaat akkoord met de aanstelling van 2 vrijwilligers BKO.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 10 mei 2021.


