
Publicatie op 1 juni 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 17 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. Agenda gemeenteraad 31 mei 2021.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 31 mei 2021.

2.  N - Ontwikkelen openlucht recreatief domein. Erfpachtovereenkomst Roompot België

Het college zal de aanpassing van de erfpachtovereenkomst voorleggen aan de Gemeenteraad betreffende 
de samenwerkingsovereenkomst met Roompot.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding 
van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder 
gelegen Smallendam 39 te Oudenaarde

Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van de melding van een IIOA 
van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder gelegen Smallendam 39 te 
Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

4. Verlenen Omgevingsvergunning.  Lindestraat 55.  Renovatiewerken drankhandel

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lindestraat 55 voor het renoveren van een 
drankhandel.

5.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Wallestraat 50.  Uitbreiden keuken

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wallestraat 50 voor het uitbreiden van een keuken.

6.  O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Akkerstraat 71A.  Aanleggen oprit

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Akkerstraat 71A voor het aanleggen van een oprit.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 99-101.  Opsplitsen woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 99-101 voor het opsplitsen van een 
woning.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nestor De Tièrestraat 82.  Plaatsen van crepi en hout met 
isolatie aan voorgevel

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 82 voor het plaatsen van crepi 
en hout met isolatie aan de voorgevel.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 169.  Vervangen van ramen

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 169 voor het vervangen van ramen.

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Einestraat 10.  Renoveren van een woning. 



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Einestraat 10 voor het renoveren van een woning.

11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Jozef Braetstraat 13.  Regulariseren Afdak. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Jozef Braetstraat 13 voor het regulariseren van een 
afdak.

BESTUUR CULTUUR

12.  Kader aankoop boeken derden 

Het college gaat akkoord met de behandeling van de aanvraag tot de aankoop van boeken van derden in 
de toekomst volgens het aangeven kader.

EVENEMENTEN

13.  BT triatlon

Het college gaat akkoord met de  organisatie BT triatlon op 8 juni 2021, mits het naleven van alle op dat 
moment geldende coronamaatregelen.

14.  Adriaen Brouwer Bierfeesten 2021 

Het college beslist dat de Adriaen Brouwer Bierfeesten verplaatst worden jaar juni 2022

15.  Toiletten Markt 

College beslist over de inzet van een openbare toiletcontainer op de Markt van Oudenaarde

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

16.  Sint-Martinuskerk te Volkegem.  Aanpassen en herstellen van de bliksembeveiliging. Gunstig 
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 28 april 2021 houdende gunning.

Sint-Martinuskerk te Volkegem.  Aanpassen en herstellen van de bliksembeveiliging. Gunstig adviseren 
van de beslissing van de kerkfabriek dd° 28 april 2021 houdende gunning.

17. Inname openbaar domein in de Dijkstraat - dossier IOD1317329

Het college verleent een vergunning voor inname openbaar domein in de Dijkstraat voor het plaatsen van 
een stelling voor dakwerken.

18. Inname openbaar domein  in de Koningin Elisabethlaan - dossier IOD1314943

Het college verleent een vergunning voor inname openbaar domein  in de Koningin Elisabethlaan voor 
het plaatsen van een stelling, container en mobiele kraan van 28/5/2021 t.e.m. 28/6/2021.

19. Inname openbaar domein voetweg nr. 23 - dossier IOD1315950

Het college verleent een vergunning voor inname openbaar domein, meer bepaald voetweg nr. 23 t.h.v. de 
Lucien Vandefonteynelaan voor het plaatsen van een stelling voor gevelwerken van 31/5/2021 t.e.m. 
18/6/2021. 

20. Inname openbaar domein in de Kruisstraat en Nederstraat - dossier IOD1312447

Het college verleent een vergunning voor inname openbaar domein in de Kruisstraat en Nederstraat voor 
het plaatsen van een stelling, container(s) en kraanwagen voor dakwerken voor de periode van 22/5/2021 
t.e.m. 22/6/2021.

21.  Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum): goedkeuring verrekening 2 
en verrekening 3

Het college keurt de verrekening 2 en 3 goed van de aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine 
(ontmoetingscentrum).

22.  Weg- en riowerken te Mullem : aanleg opritten en bermen. 

Het college gaat akkoord te gaan met ontharden bermen en uniformiseren opritten door aanleg in kasseien 
te Mullem : aanleg opritten en bermen. 

23. Slopen woning Dokter Honoré Dewolfstraat 11



Het college gaat akkoord met de aankoop van een woning en en start de onderhandelingen voor het 
slopen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

24.  N - Tonnagebeperking tussen N8 en N60

Het college gaat akkoord met de tijdelijke zonale tonnagebeperking tot 3,5 ton tussen de N8 en de N60 te 
Melden. ER wordt overleg gepleegd met Maarkedal.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

25.  Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000011 & 550000012 - ongunstig

Het college wijst het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 
2020 - kohierartikels 550000011 & 550000012 af.

26. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
94.656,19.

27. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

28. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

29. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, diefstalbeveiliging en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek 
Oudenaarde - Goedkeuring gunning

Het college keurt de gunning goed voor de levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd 
automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, diefstalbeveiliging en betaalautomaat voor de openbare 
bibliotheek Oudenaarde.

INFORMATICA

30.  O - Aanpassen contract copiers

Het college keurt de opdracht verlenging en aanpassen contract copiers goed en wordt gegund aan Canon.

BESTUUR PERSONEEL

31.  De aanstelling van een consulent mobiliteit, B1-B3, voltijds, met werfresrve.

Het college stelt 2 consulenten mobiliteit aan, B-B3 met een voltijds contract.

32.  Het vaststellen van de examenjury voor de selectie van medewerker toerisme - marketing en 
promotie

Het college gaat akkoord met de samenstelling van de examenjury voor de selectie van medewerker 
toerisme - marketing en promotie.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

33.  Tijdelijke aanstelling leraar MCV ter vervanging afwezige leraar

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

34.  Tijdelijke aanstelling leraar improvisatie ter vervanging afwezige leraar

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

35. Gedeeltelijke terbeschikkingstelling leraar hobo en reaffectatie in eigen academie 



Het college keurt de gedeeltelijke terbeschikkingstelling leraar hobo en reaffectatie in eigen academie 
goed.

36.  Aanstellen vrijwilliger toezicht muziekacademie.

Het college keurt de aanstelling van een vrijwilliger goed voor het houden van toezicht op dinsdag, 
woensdag, donderdag voor, tijdens en na de lesuren in de vestigingsplaatsen Eine en Mater voor de 
periode van 01 juni tot en met 30 juni 2021.

KMO - HANDEL

37.  Drankvergunning ambulante activiteit. Café Locale, Markt te Oudenaarde

Het college keurt een drankvergunning ambulante activiteit goed voor een pop-up zomerbar.

38.  Vergunning Horeca Inrichting. Absolut Beach, Galgestraat 157

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een pop-up horecazaak.

39.  Vraag voor extra ruimte horecaterras. Goldy, Markt 6 te Oudenaarde

Het college gaat in op de vraag voor extra terrasruimte.

40.  Vraag voor het aansluiten op een elektriciteitskast van de stad. Margarethas, Markt 40

Het college gaat niet in op de vraag voor het aansluiten op een elektriciteitskast van de stad.

41.  Vraag voor extra terras n.a.v. de coronamaatregelen. Frietshop Sabine, Hoogstraat 13 te 
Oudenaarde

Het college gaat akkoord met één parkeerplaats als extra terras mits naleven geldende voorwaarden.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

42.  O - uitbetaling subsidies kinderopvanginitiatieven voor werkjaar 2020

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van subsidies kinderopvanginitiatieven voor het werkjaar 
2020.

43.  Uitbetaling subsidies seniorenbonden werkjaar 2020

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van subsidies voor seniorenbonden voor het werkjaar 2020.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 31 mei 2021.


