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STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 10 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

TOERISME

1. Aanstelling gidsen 2021

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op 
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2021.

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 exploiteren van een traiteurzaak gespecialiseerd in paella 
gelegen Akkerstraat 128 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor het exploiteren van een traiteurzaak gespecialiseerd in paella gelegen Akkerstraat 128 te 
Oudenaarde.

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een bronbemaling voor de bouw van een zwembad gelegen 
Esdoornstraat 14 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor een bronbemaling voor de bouw van een zwembad gelegen Esdoornstraat 14 te 
Oudenaarde.

4. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van stopzetting van een IIOA van klasse 2 voor het op maat zetten van onderdelen voor 
sectionale poorten gelegen Pater Ruyffelaertstraat 30 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van 
stopzetting van een IIOA van klasse 2 voor het op maat zetten van onderdelen voor sectionale poorten 
gelegen Pater Ruyffelaertstraat 30 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

5.  Aktename melding.  Riedekens 7. Plaatsen van een leefveranda.

Het college neemt akte van de melding in de Riedekens 7 voor het plaatsen van een leefveranda.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ruibroekstraat zn.  Wijzigen Reliëf. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ruibroekstraat zn. voor het wijzigen reliëf.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 75. afbreken van een handelspand met woonst 
en bouwen van een meergezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 75 voor het afbreken van een 
handelspand met woonst en het bouwen van een meergezinswoning.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat zn.  Bouwen van 15 
eengezinswoningen. 



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Robert De Preesterstraat zn. voor het bouwen van 15 
eengezinswoningen.

9. Weigeren Omgevingsvergunning.  Hevelweg 31B. Oprichten van een eengezinswoning

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Hevelweg 31B voor het oprichten van een 
eengezinswoning.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Paalstraat 1.  Inrichten van kantoren in een bestaande loods.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Paalstraat 1 voor het inrichten van kantoren in een 
bestaande loods.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 394.  Bouwen van een tuinberging.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 394 voor het bouwen van een 
tuinberging.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Pauwel Vander Scheldenstraat 45. Isoleren van een dak

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pauwel Vander Scheldestraat 45 voor het isoleren 
van een dak.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Zonnebloemstraat 29.  Uitbreiden van een bestaande 
woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Zonnebloemstraat 29 voor het uitbreiden van een 
bestaande woning.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Elfdagwandkouter 23.  Verbouwen eengezinswoning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Elfdagwandkouter 23 voor het verbouwen van een 
eengezinswoning.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Bogaard 14.  Plaatsen afsluiting

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bogaard 14 voor het plaatsen van een afsluiting.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 125.  Uitbreiding woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wallestraat 125 voor het uitbreiden van een woning.

17.  Aktename melding. Wallestraat 69.  Plaatsen terrasoverkapping

Het college neemt akte van de melding in de Wallestraat 69 voor het plaatsen van een terrasoverkapping.

18.  Aktename melding.  Korenbloemlaan 40.  Uitbreiden woning.

Het college neemt akte van de melding in de Korenbloemlaan 40 voor het uitbreiden van een woning.

19.  Beroep. Bijkomend advies.  Weldenstraat.  Rooien van een boom

Het college vroeg bijkomend advies en blijft bij de genomen beslissing voor het rooien van een boom in 
de Weldenstraat.

20.  Recht van voorkoop - Ambachtsstraat 10B

De stad neemt geen gebruik van zijn voorkooprecht.

BESTUUR CULTUUR

21.  Aanvraag feestcheque voor een knutselactiviteit in de Ouwekerkstraat

Het college gaat akkoord met een feestcheque voor een knutselactiviteit.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

22. Uittreksels bevolkingsregisters en registers burgerlijke stand

Het college gaat akkoord dat een burger uittreksels krijgt voor genealogische doeleinden uit de niet-
openbare bevolkingsregisters mits wettelijke procedures.

BURGERZAKEN BEVOLKING



23. Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Het college beslist dat vanaf heden diverse mensen ambtswege uit de bevolkingsregisters afgevoerd 
worden.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

24. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

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

EVENEMENTEN

25.  Evenement op openbaar domein: MXforKids

 Het college gaat akkoord met het organiseren van het evenement op openbaar domein: MXforKids

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - Dienstjaar 2017. Goedkeuren van de 
definitieve oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering inzake het buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen-
dienstjaar 2017 goed.

27.  Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2017. Aanvullende werken. 
Goedkeuren van de definitieve oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering inzake de aanvullende werken van het buitengewoon 
onderhoud aan asfaltverhardingen-dienstjaar 2017 goed.

28. Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg - dossier IOD1314023

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Doornikse Heerweg voor de 
periode van 27 tot en met 31/05/2021.

29.  Inname openbaar domein in de Spoorweglaan - dossier IOD1312507

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Spoorweglaan 
voor de periode van 12 tot en met 19/05/2021.

30. Inname openbaar domein in de Watermolenstraat - dossier IOD1310717

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en werfwagens in de 
Watermolenstraat voor de periode van 14/06 tot en met 02/07/2021.

31.  A - Aanpassen drinkwaterdistributieleiding in de Aalststraat.

Het college neemt kennis van Farys : aanpassen drinkwaterdistributieleiding in de Aalststraat.

32.  Dienstverleningsovereenkomst Aquafin rioolbeheer Oudenaarde. Afkoppelingen op privaat 
domein.

Het college gaat akkoord met de dienstverleningsovereenkomst Aquafin rioolbeheer Oudenaarde voor het 
afkoppelingen op privaat domein.

BESTUUR SPORT

33. Kleine infrastructuursubsidie VV Volkegem (2de schijf)

Het college gaat akkoord met de utbetaling van de 2de schijf voor het vervangen van de verlichtingsmast 
en armatuur.

34.  Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst

Het college gaat akkoord met het aanstellen van monitoren en vrijwilligers bij de sportdienst.

35.  Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor ontwerpen illustraties voor speelpleintjes bij de 
sportdienst

Het college gaat akkoord met het aanstellen van monitoren en vrijwilligers voor het ontwerpen van 
illustraties voor speelpleintjes bij de sportdienst.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36.  BBC onverhaalbare post

Het college beslist diverse facturen als onverhaalbaar te boeken.

37.  BBC onverhaalbare post - gemeentelijke administratieve sanctie

Het college beslist diverse facturen van gemeentelijke administratieve sancties als onverhaalbaar te 
boeken.

38.  BBC onverhaalbare posten - parkeerretributies

Het college beslist diverse facturen van parkeerretributies als onverhaalbaar te boeken.

39.  Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020, 
kohierartikels 550000073 & 550000074 - gunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020, kohierartikels 
550000073 & 550000074 - wordt ingewilligd.

40.  Invordering via gerechtsdeurwaarder - parkeerretributie periode 01/07/2020 - 31/12/2020

Het college gaat akkoord met de lijst van invorderingen via de gerechtsdeurwaarder voor 
parkeerretributies voor de periode van 01/07/2020 - 31/12/2020.

41. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
59.082,88.

42. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

43. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

44.  Controle contante gelden centrale kas d.d. 03/05/2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis.

45.  Interen controle van de centrale kas d.d. 03/05/2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis.

BESTUUR PERSONEEL

46. O - Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld.

Het college beslist een werknemer met ziekte in disponibiliteit te stellen en wachtgeld toe te kennen.

47. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.

Een arbeidsongeval april 2021 overkomen aan een werknemer wordt afgesloten zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

48.  De aanstelling van een gemeenschapswacht (D1-D3) na selectieprocedure, met aanleg van een 
wervingsreserve. 

Het college stelt een gemeenschapswacht aan, na een selectieprocedure met aanleg van een 
wervingsreserve.

49.  O - Tijdelijke vervanging adm medewerker BIRO.

Er wordt een tijdelijke administratieve medewerker aangeworven met een contract van bepaalde duur 
voor de dienst BIRO.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

50.  Tijdelijke aanstelling leraar MCV ter vervanging afwezige leraar



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

51.  Tijdelijke aanstelling leraar improvisatie ter vervanging afwezige leraar

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

52.  Mededeling van vacante betrekkingen in SAMWD Oudenaarde op 15 mei 2021

Het college keurt de mededeling van vacante betrekkingen in SAMWD Oudenaarde goed.

KMO - HANDEL

53.  Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras. 't Mysterie, Dijkstraat 43 te 
Oudenaarde

Het college verleent een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras.

54.  Vergunning Horeca Inrichting. Bistro - Taverne De Pedaleur, Berchemweg 216 A te 
Oudenaarde

Er wordt een vergunning Horeca Inrichting verleent aan een taverne.

55.  Vergunning Horeca Inrichting. Pelotoncafé, Markt 43 te Oudenaarde

Er wordt een vergunning Horeca Inrichting verleent.

56.  Vergunning Horeca Inrichting. Restaurant Goldy, Markt 6 te Oudenaarde

Er wordt een vergunning Horeca Inrichting verleent.

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

Het college gaat akkoord met een tijdelijke terrasoverkapping.

58.  Vraag voor extra terras n.a.v. de coronamaatregelen. Fresca Lunch, Hoogstraat 33 te 
Oudenaarde

Het college gaat akkoord met extra terrasruimte.

59.  Vraag standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein buiten de wekelijkse 
markt. 

Het college gaat niet in op de vraag tot standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein buiten 
de wekelijkse markt.

60.  Vraag voor het tijdelijk plaatsen van een tent boven nieuw extra terras in Lappersfort voor 
café Bonjour

Het college gaat akkoord met de vraag voor het tijdelijke plaatsen van een tent boven nieuw extra terras.

61.  Vraag plaatsen van een tent op het terras. Frietshop Sabine, Hoogstraat 13 te Oudenaarde

Het college gaat in op de vraag voor het plaatsen van een tent op het terras.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 24 mei 2021.


