
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 07 JUNI 2021 OM 16.10 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Bart Baele: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1.  Zefier cvba jaarvergadering 10 juni 2021

Het college neemt kennis van de agenda van de jaarvergadering van Zefier cvba.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2.  Voorstel van teksten stadsmagazine Adriaen juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies over de ontwerpteksten voor het huis-
aan-huis bedeelde stadsmagazine 'Adriaen' voor juli 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

3. Verlenen Omgevingsvergunning.  Smissestraat 27.  Verbouwen van een HOB

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Smissestraat 27 voor het verbouwen van een HOB.

4. O - Verlenen Omgevingsvergunning.  Ronsen Heerweg.  Bouwen van een woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ronse Heerweg voor het bouwen van een woning.

5. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heistraat 3.  Verbouwen van een bestaande woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heistraat 3 voor het verbouwen van een bestaande 
woning.

6. Verlenen Omgevingsvergunning.  Baarstraat 52.  Verbouwen woning en verbouwen magazijn 
tot kantoor

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Baarstraat 52 voor het verbouwen van een woning 
en verbouwen magazijn tot een kantoor.

7. Weigeren Omgevingsvergunning.  Burgschelde 13.  Bouwen meergezinswoning met 20 
appartementen

Deze omgevingsvergunning is gedaagd naar volgende zitting.

8. Verlenen Omgevingsvergunning.  Korenbloemlaan 36.  Vellen van een boom

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemstraat 36 voor het vellen van een boom.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Windmolenstraat 2.  Bouwen van een woning

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

10. Verlenen Omgevingsvergunning.  Riedekens 25.  Bouwen van een carport

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Riedekens 25 voor het bouwen van een carport.

11.  Reglement op gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister

Deze nota is verdaagd naar volgende zitting.

BESTUUR CULTUUR



12.  Bepalen toegangsprijzen zomerprogrammatie De Woeker. 

Het college bepaalt de toegangsprijzen voor de zomerprogrammatie De Woeker. 

13.  Aanstellen vrijwilligers ter ondersteuning basisonderwijs nav corona - aanvulling lijst 

Het college beslist het aanstellen van vrijwilligers ter ondersteuning basisonderwijs nav corona - 
aanvulling lijst.

EVENEMENTEN

14.  Politiereglement op het verkeer nav BT triatlon

Het college gaat akkoord met het Politiereglement op het verkeer nav BT triatlon.

15.  Speelstraten zomer 2021

Het college gaat akkoord met de aanvragen Speelstraten zomer 2021.

16.  Waarborg voor inname openbaar domein voor evenementen/verenigingen

Het college gaat akkoord met een waarborg voor inname openbaar domein voor 
evenementen/verenigingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

17. Renovatie van voetwegen - dienstjaar 2020. Bestek nr. W61222020. Goedkeuren van de 
eindafrekening. 

Het college keurt de eindafrekening inzake de opdracht voor de renovatie van voetwegen, dienstjaar 2020 
goed.

18.  Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2020 . Bestek nr. W61432020. 1e aanvullende 
opdracht. Goedkeuren van de eindafrekening en de voorlopige oplevering.  

Het college keurt de eindafrekening en de voorlopige oplevering inzake de aanvullende opdracht voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen, dienstjaar 2020 goed.

19.  Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar  2020. Bestek W61432020. Goedkeuren van een 
2e aanvullende opdracht.  

Het college keurt de 2e aanvullende opdracht inzake het aanbrengen van wegmarkeringen, dienstjaar 
2020 goed.

20. Scheldeboorden/kop : aanleg van het Bergen op Zoomplein. Bestek nr.  W00182017. 
Goedkeuren van de definitieve oplevering.

Het college keurt de definitieve oplevering inzake de aanleg van het Bergen op Zoomplein goed.

21. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – totaalinrichting – perceel 2 vast meubilair. Bij- en 
meerwerken

Het college keurt de bij- en meerwerken voor de herinrichting bibliotheek Vleeshuis – totaalinrichting – 
perceel 2 vast meubilair goed.

22. Telenet :  Plaatsen van een ondergrondse kabel in de Dokter Honoré Dewolfstraat - Armenlos  
te Oudenaarde. Dossiernr. 25018461.

Het college verleent een machtiging verlenen aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel 
in de Dokter Honoré Dewolfstraat - Armenlos  te Oudenaarde.

23. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2). Goedkeuren termijnsverlenging

Het college keurt de termijnsverlenging inzake de opdracht m.b.t. de herinrichting bibliotheek Vleeshuis, 
meer bepaald technieken, HVAC goed.

24. Aanstellen studiebureau technieken Sint-Jozef -  goedkeuring gunning aan HPengineers t.b.v. € 
17.800 exclusief btw 

Het college keurt de de gunning goed voor het aanstellen van een studiebureau technieken Sint-Jozef -  
aan HPengineers t.b.v. € 17.800 exclusief btw .



25. Inname openbaar domein in de Kortrijkstraat - dossier IOD1326747

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kortrijkstraat voor de periode 
van 15 tot en met 22/06/2021.

26.  Inname openbaar domein in de Blekerijstraat - dossier IOD1332010

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van schoringsblokken in de Blekerijstraat voor de 
periode van 14/06 tot en met 14/01/2022.

27. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - HVAC (2). Bij- en meerwerken

Het college is akkoord met de bij- en meerwerken voor de herinrichting bibliotheek Vleeshuis - 
technieken - HVAC (2). 

28. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - elektriciteit. Bij-, meer- en minwerken

Het college is akkoord met de meer- en minwerken voor de herinrichting bibliotheek Vleeshuis - 
technieken - elektriciteit.

29. Renovatie plat dak OC De Linde te Melden

Het college is akkoord met de renovatie van een plat dak in OC De Linde te Melden.

30.  K - Farys : aanpassing van het drinkwaterdistributienet in Dokter Honoré Dewolfstraat.

Het college neem kennis van de aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet in Dokter Honoré 
Dewolfstraat.

31.  K - Farys : aanpassen drinkwaterdistributienet in Graaf Van Landaststraat.

Het college neemt kennis van de aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet in de Graaf Van 
Landaststraat.

BESTUUR SPORT

32.  Activiteiten sportdienst 2022

Het college neemt nota van de organisatie van de sportdienst.

33. LWU-wedstrijd 19-6-21

Het college gaat niet akkoord met de aanvraag die niet tijdig ingediend is.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

34. Softwaretoepassing debiteurenbeheer. Verlenging datum garantieclausule.

Het college gaat akkoord met de verlening van datum garantieclausule voor de softwaretoepassing 
debiteurenbeheer.

35.  Jaarrekening 2020

Het college gaat akkoord met de Jaarrekening 2020.

36. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

37. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

38. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

39. Aankoop van stoelen en stapelkarren - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden



Het college gaat akkoord met de gunning en lastvoorwaarden voor het aankopen van stoelen en 
stapelkarren.

BESTUUR PERSONEEL

40.  De aanstelling van 2 vliegende opvangkrachten voor de buitenschoolse kinderopvang

Het college beslist om 2 vliegende opvangkrachten voor de buitenschoolse kinderopvang aan te stellen.

41.  De aanstelling van 3 jobstudenten voor op de dienst toerisme

Het college stelt 3 jobstudenten aan voor de dienst toerisme.

42.  De aanstelling van een arbeider - onderhoudstechnieker, D1-D3 na selectieprocedure

Het college stelt een arbeider, onderhoudstechnieker, D1-D3 na een selectieprocedure.

43. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Een arbeider had een arbeidsongeval zonder blijvende letsels. Er wordt dus geen rente voor blijvende 
invaliditeit weerhouden.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

44.  Tijdelijke aanstelling leraar MCV ter vervanging afwezige leraar

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

45.  Tijdelijke aanstelling leraar improvisatie ter vervanging afwezige leraar

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

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

46.  Juryleden KABK Schooljaar 2020-2021

Het college keurt de juryleden KABK Schooljaar 2020-2021 goed.

47.  Evaluatie Beeldbad/Klankstroom 2020-2021 + Inrichten BB/KS 2021-2022

Het college gaat akkoord met de evaluatie Beeldbad/Klankstroom 2020-2021 + Inrichten BB/KS 2021-
2022.

KMO - HANDEL

48.  Vergunning Horeca Inrichting The Fox, Einestraat 4 te Oudenaarde

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een horeca uitbater in de Einestraat 4.

49. Vraag voor extra terras n.a.v. de coronamaatregelen. Pasta Piccaso, Nederstraat 50 te 
Oudenaarde

Het college gaat in op de vraag voor extra terras n.a.v. de coronamaatregelen bij een zaak in de 
Nederstraat 50.

50.  Vraag voor inrichten braderie juni 2021

Het college gaat akkoord met vraag voor inrichten braderie juni 2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 14 juni 2021.


