
Publicatie op 18 mei 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 3 MEI 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 23 april 2021

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het politiecollege van de politiezone 
Vlaamse Ardennen op 23 april 2021.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

2.  K - Besluit van de heer Burgemeester i.k.v. meldingsplicht evenementen corona

Het college neemt kennis van het besluit i.k.v. de meldingsplicht van evenementen tijdens conona.

TOERISME

3.  Jubileums maand mei

Het college neemt kennis van de jubileums maand mei.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 99.  Verbouwen van een handelshuis

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 99 voor het verbouwen van een 
handelshuis .

5.  Beroep Leegstand Pelikaanstraat 63

Het beroep is ontvankelijk en gegrond. Het pand in de Pelikaanstraat 63 wordt geschrapt uit het 
leegstandsregister.

6.  Beroep leegstand Aalststraat 72 bus 1

Het beroep is ontvankelijk noch ongegrond. De woonentiteit in de Aalststraat 72 bus 1 wordt niet 
geschrapt uit het leegstandsregister.

7.  Beroep leegstand Aalststraat 72 bus 2

Het beroepschrift is ontvankelijk noch ongegrond. De woonentiteit in de Aalststraat 72 bus 2 wordt niet 
geschrapt uit het leegstandsregister.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pater Ruyffelaertstraat 23.  Bouwen van een woning / slopen 
van bijgebouwen

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pater Ruyffelaerestraat 23 voor het bouwen van een 
woning en het slopen van bijgebouwen.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Edelareberg 11.  Plaatsen overkapping

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Edelareberg 11 voor het plaatsen van een 
overkapping.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hamstraat 20.  Kaleien voor- en achtergevel en plaatsen 
terrasoverkapping.



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hamstraat 20 voor het kaleien voor- en achtergevel 
en plaatsen van een terrasoverkapping.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Galgestraat 75.  Plaatsen van een rokershokje

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Galgestraat 75 voor het plaatsen van een 
rokershokje.

12. Weigeren Omgevingsvergunning.  De Bruwaan 14.  Verplaatsen van laadkaaien en plaatsen 
van een totem.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Bruwaan 14 voor het plaatsen van laadkaaien en een 
totem.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Doornikse Heerweg 35.  Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 35 voor het uitbreiden van een 
woning.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Vaddenhoek zn.  Wijzigen voorschriften lot 3A

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek zn. voor het wijzigen van voorschriften 
lot 3A.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Zwijndries 87.  Herbouwen tuinhuis/garage

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Zwijndries 87 voor het herbouwen van een 
tuinhuis/garage.

16. Weigeren Omgevingsvergunning.  Diependale 63.  Renoveren van een woning tot 
meergezinswoning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in Diependale 63 voor het renoveren van een woning.

17. Verlenen Omgevingsvergunning.  Meerhem 2.  Bouwen van een woning

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

BESTUUR CULTUUR

18.  Helpende Handen voor het Onderwijs – actie Cultuurdienst; resultaten en vervolg

Het college gaat akkoord met de verdere hulp van de dienst cultuur "Helpende Handen voor het 
Onderwijs".

EVENEMENTEN

19.  Media-actie n.a.v. Rerum Novarum

Het college gaat 

20.  Iedereen 1000 t.v.v. Kom Op Tegen Kanker

Het college gaat akkoord met het evenement Iedereen 1000 t.v.v. Kom Op Tegen Kanker.

21.  Brouwers in het bos

Het college gaat akkoord met het evenement Brouwers in het bos mits naleving van strikte corona 
maatregelingen.

22.  Zomerbar scouts Ename JIN

Het college gaat akkoord met het evenement Zomerbar van scouts Ename JIN mits naleving van strikte 
corona maatregelingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

23.  Buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen - dienstjaar 2021. Gunning.

Het college keurt de gunning inzake het buitengewoon onderhoud aan onbevaarbare waterlopen voor 
2021 goed.



24.  Renovatie voetwegen - dienstjaar 2021. Bestek nr. W62602021. Gunning. 

Het college keurt de gunning inzake de renovatie van voetwegen voor 2021 goed.

25.  Inname openbaar domein in de Doornikstraat - dossier IOD130755

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Doornikstraat voor het plaatsen van een 
werfkraan, bouwmateriaal en los- en laadzone van 11/5/2021 t.e.m. 9/7/2021.

26. Inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat - dossier IOD1306279

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat voor het plaatsen van 
een stelling en 1 werfwagen voor dakwerken van 7/5/2021 t.e.m. 28/5/2021.

27. Inname openbaar domein in de Hoogstraat - dossier IOD1306872

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Hoogstraat voor het plaatsen van een 
container en werfwagen(s) van 3/5/2021 t.e.m. 31/5/2021.

28.  Proximus - glasvezelnetwerk.

Het college gaat akkoord met de uitrol van glasvezelnetwerk maar wacht de uitrol van Fluvius af.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

29.  Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikel 550000096 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel 
550000096 wordt ingewilligd. 

30. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

31. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

32. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

33. O - Arbeidsongeval. Weigering.

Het college erkent de feiten niet als een arbeidsongeval. 

34.  Aanstelling van 2 arbeiders groendienst uit de werfreserve

Het college stelt 2 arbeiders groendienst aan uit de werfreserve.

35.  O - Vacantverklaring afdelingshoofd RO.

De functie van afdelingshoofd wordt vacant verklaart bij wijze van aanwerving met aanleg van een 
werfreserve.

36.  O - Vervanging psychologe De Spiegel.

Er wordt een klinisch psychologe aangesteld ter vervanging van een personeelslid.

37.  De goedkeuring van het reglement voor toekenning van eretitels

Het college gaat akkoord met het regelement voor toekenning van eretitels.

38.  K - Ontslagbrief.

Het college neemt kennis van de ontslagbrief van aan personeelslid.

39.  K - Werkhouding.

Het college neemt kennis van een ongepaste werkhouding van een personeelslid.



KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

40.  Aanstellen vrijwilliger toezicht muziekacademie.

Het college keurt de aanstelling van een vrijwilliger goed voor het houden van toezicht op woensdag, 
vrijdag en zaterdag voor, tijdens en na de lesuren in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans voor de periode van 3 mei tot en met 08 mei 2021.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

41.  Mededeling van vacante betrekkingen voor vaste benoeming éénmalig op 1 juli 2021

Het college neemt nota van de mededeling van vacante betrekkingen voor vaste benoeming éénmalig op 1 
juli 2021.

KMO - HANDEL

42. Wijzigen van het reglement subsidie voor startende ondernemers: Hoofdstuk 1: 
starterssubsidie voor de inrichting en promotie van een handelszaak

Het college gaat akkoord met het wijzigen van het reglement subsidie voor startende ondernemers: 
Hoofdstuk 1: starterssubsidie voor de inrichting en promotie van een handelszaak.

43.  Vraag voor extra terrasruimte. Café President, Galgestraat 1 te Oudenaarde

Het college gaat akkoord voor een extra niet-overdekte terrasruimte.

44.  Aangepaste vraag voor extra terrasruimte. Pink Panther, Gevaertsdreef 29 te Oudenaarde

Het college gaat akkoord met gebruik van parkeerplaatsen als terrasruimte.

45.  Vraag toelating voor het plaatsen van een tent op het terras. Le Rubin 

Het college gaat akkoord met het plaatsen van een tent op het terras.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 17 mei 2021.


