
Publicatie op 22 juni 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 14 JUNI 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: schepen verontschuldigd voor agendapunt 3 tem 69;
Mathieu Mas: schepen

SECRETARIAAT

1. Agenda gemeenteraad 28 juni 2021.

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 juni 2021.

2.  Verlof zittingen zomerperiode

Het college stelt de verlofperiode vast dat er geen zittingen zijn. 

3. Data gemeente- en OCMW-raden 2de jaarhelft 2021

Het college stelt de data vast van de gemeente- en OCMW-raden 2de jaarhelft 2021.

4.  Haalbaarheidsstudie

Het college neemt kennis van de haalbaarheidsstudie.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

5.  Besluit Burgemeester EK voetbal 2021

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester voor het uitzenden van het EK voetbal 
2021.

TOERISME

6.  lijst socio-culturele vrijwilligers

Het college gaat akkoord met de lijst socio-culturele vrijwilligers voor verschillende afdelingen.

7.  Seniorenweek op AVS

Het college gaat akkoord met de overeenkomst met AVS om de seniorenweek in Oudenaarde mee op te 
nemen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

8.  Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bemaling ten behoeve van 
het uitgraven van een zwembad gelegen Koestraat 55 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bemaling ten behoeve van 
het uitgraven van een zwembad gelegen Koestraat 55 te Oudenaarde.



9. Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuwe IIOA van klasse 2 met SH - 
opslagdepot voor een aannemer voor de bouw van zwembaden + omgevingsaanleg incl. 
verharding en verhogen van een inkomluifel gelegen Westerring 37 en 37B te Oudenaarde 

Het college verleent  een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuwe IIOA van klasse 2 
met SH - opslagdepot voor een aannemer voor de bouw van zwembaden + omgevingsaanleg incl. 
verharding en verhogen van een inkomluifel gelegen Westerring 37 en 37B te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10.  Beroep Leegstand Hoge Dumpel 6

Het beroep is gegrond en het pand wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

11.  Beroep Leegstand Fietelstraat 11

Het beroep is ontvankelijk en gegrond en het pand wordt geschrapt in het leegstandsregister.

12.  Beroep Leegstand Broekstraat 216

Het beroep is ontvankelijk noch ongegrond en het pand wordt niet geschrapt uit het leegstandsregister.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Gevaertsdreef 33.  Verbouwen woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gevaertsdreef 33 voor het verbouwen van een 
woning.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat 270.  Verbouwen en uitbreiden woning

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 270 voor het verbouwen en uitbreiden 
van een woning.

15. Weigeren Omgevingsvergunning.  Esstraat 33.  Aanleggen van een zwembad en bijhorende 
verharding.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Esstraat 33 voor het aanleggen van een zwembad en 
bijhorende verharding.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat 361.  Verbouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 361 voor het verbouwen van een 
woning.

17. Aktename Melding.  Aalststraat 65.  Aanbouwen van een bijkeuken - veranda

Het college neemt akte van de melding in de Aalststraat 65 voor het aanbouwen van een bijkeuken en 
veranda.

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

Deze omgevingsvergunning is ingetrokken alvorens het college opende.

19. Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelplein 50.  Aanpassen voorgevel, aanbrengen isolatie 
en steenstrips

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Sompelplein 50 voor het aanpassen van een 
voorgevel, het aanbrengen van isolatie en steenstrips.

20.  Beroep.  Bijkomend advies.  Pamelekerkplein 5.  renoveren van een klooster

Het standpunt van het college in zitting van 15/3/2021 blijft behouden en de voorwaarden blijven van 
kracht.

21. Beroep.  Bijkomend advies.  Berchemweg 247.  Verbouwen van een eengezinswoning tot winkel 
met appartement

Het standpunt van het college ingenomen op 22/3/2021 blijft behouden.



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

Het reglement op gebruikte woningen zonder inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
wordt goedgekeurd.

23. PV met staking.  Reliëfwijziging op oefenterrein Rugby.

Het college neemt kennis van de PV met staking over de reliëfwijziging op het oefenterrein Rugby.

BESTUUR CULTUUR

24.  Aanstellen vrijwilligers ter ondersteuning Oudenaards Basisonderwijs - aanvulling lijst

Het college stelt vrijwilligers aan ter ondersteuning in het Oudenaards Basisonderwijs.

25.  Organisatie regionaal persmoment Erfgoed Vlaamse Ardennen 01/07/21

Het college gaat akkoord met de organisatie regionaal persmoment Erfgoed Vlaamse Ardennen op 
01/07/21.

26.  Aanvraag feestcheque voor Speelstraat Grimbergen

Het college keurt de aanvraag feestcheque voor een Speelstraat Grimbergen goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

27. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden

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

EVENEMENTEN

28.  Politiereglement op het verkeer nav ophangen lampionnen centrum

Het college keurt het politiereglement op het verkeer nav ophangen lampionnen centrum goed.

29.  Politiereglement op het verkeer nav braderie centrum

Het college keurt het politiereglement op het verkeer nav braderie centrum goed.

30.  Subsidies feestcomités - buurtcomités - nominatieve

Het college keurt de lijst van subsidies van verschillende feestcomités - buurtcomités goed.

31.  Creatie kader rommelmarkten

Het college gaat akkoord met de creatie kader organiseren rommelmarkten en zal een overlegmoment 
inplannen.

32.  Aanvragen evenementen: carwash-lasagneslag-freinetquiz-rommelmarkt Leupegem-
Bahamontes-Amelberga

Het college keurt de aanvragen van volgende evenementen goed: carwash-lasagneslag-freinetquiz-
rommelmarkt Leupegem-Bahamontes-Amelberga.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

33. Weg- en rioleringswerken N441( Oudstrijdersstraat) te Nederename. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en stad Oudenaarde houdende deelstudies. 
Goedkeuring stadsaandeel in de deelstudie " uitvoeren van proefsleuven". 

Het college geeft goedkeuring voor het stadsaandeel voor het  uitvoeren van proefsleuven in het kader 
van de weg- en rioleringswerken op de N441  Oudstrijdersstraat. 



34.  Aanbrengen van wegmarkeringen  - dienstjaar 2020. Goedkeuren van de eindafrekening.

Het college geeft goedkeuring voor de eindafrekening m.b.t. het aanbrengen van wegmarkeringen, 
dienstjaar 2020.

35.  Aanbrengen van wegmarkeringen - dienstjaar 2020. Goedkeuren van de voorlopige 
oplevering.

Het college geeft goedkeuring voor de voorlopige oplevering m.b.t. het aanbrengen van wegmarkeringen, 
dienstjaar 2020. 

36.  Renovatie van voetwegen - dienstjaar 2020. Goedkeuren van de voorlopige oplevering.

Het college geeft goedkeuring voor de voorlopige oplevering m.b.t. de renovatie van voetwegen, 
dienstjaar 2020. 

37.  Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2020. Bestek nr. W61362020. 
Goedkeuren van de 2e verrekening werken aan overeengekomen prijzen. 

Het college geeft goedkeuring voor de 2de verrekening m.b.t. het buitengewoon onderhoud aan 
asfaltverhardingen, dienstjaar 2020.

38. Inname openbaar domein op Edelareberg - dossier IOD1334443

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de Edelareberg, voor de periode 
van 16/06 tot en met 10/07/2021.

39. Inname openbaar domein in de Baarstraat - dossier IOD1334200

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Baarstraat, voor de periode 
van 25/06 tpt en met 16/07/2021.

40. Inname openbaar domein in de Krekelput - dossier IOD1334192

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Krekelput, voor de periode 
van 25 tot en met 30/06/2021

41. Inname openbaar domein op het Stationsplein - dossier IOD1334049

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling op het Stationsplein, voor de 
periode van 09/08 tot en met 10/09/2021.

42. Inname openbaar domein op de hoek Materplein-Karel Martelstraat - dossier IOD1333386

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling op de hoek van Materplein met de 
Karel Martelstraat, voor de periode van 09/08 tot en met 18/09/2021.

43.  Inname openbaar domein in de Stationsstraat - dossier IOD1331071

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling en een lift in de Stationsstraat, voor 
de periode van 14/06 tot en met 16/07/2021.

44. Inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat (hoek Beverestraat 85)  - verlenging dossier 
IOD1221279

Het college keurt een verlenging goed voor inname openbaar domein in de Ruttemburgstraat (hoek 
Beverestraat 85) t.e.m. 31/10/2021 en plaatsen van een stelling in de los- en laadzone voor gevel- en 
dakwerken.

45. VZW De Meesterschool Eine. Goedkeuren van uitbetaling van een voorschot op de toegekende 
subsidie.

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van een voorschot op de toegekende subsidie aan vzw De 
Meesterschool Eine. 

46.  O - Proximus : Uitvoering van telecommunicatiewerken in de Doorn, 
Serpentstraat,Trompestraat. Dossiernr. 467205.

Het college verleent een machtiging aan Proximus voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de 
Doorn, Serpentstraat en Trompestraat.



47.  Herstel betuining Kleistraat

Het college gaat akkoord met het plaatsen van betuining in de gracht Kleistraat teneinde verdere 
afschuiving talud tegen te gaan.

48. Perceel ambachtelijke grond Ambachtstraat. Saveyn - Alluyn.  

Dit wordt volgende zitting opnieuw besproken.

49. Woning  Vijverweide 11. Toestemming stad met verkoop

Het college geeft toestemming tot verkoop van een woning in Vijverweide. 

50.  Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (OC): Bij- en meerwerken

Het college keurt de bij- en meerwerken voor de aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine Oc goed.

BESTUUR SPORT

51.  N - Herstellingen accommodatie VV Volkegem te Nederename

Het college gaat akkoord met enkele herstellingen aan de accommodatie VV Volkegem te Nederename

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

52. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

53. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

54. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

55.  Reinigen van ramen, beglazing en geveldelen van de gebouwen van Stad en OCMW 
Oudenaarde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het reinigen van ramen, beglazing en 
geveldelen van de gebouwen van Stad en OCMW Oudenaarde.

BESTUUR PERSONEEL

56. Aanpassing beslissing aanstelling administratief medewerker toerisme

Het college past de beslissing aanstelling aan voor een tijdelijk administratief medewerker toerisme.

57.  De aanstelling van de jobstudenten voor sport voor de zomervakantie 2021

Het college stelt jobstudenten aan voor jeugd en sport voor de zomervakantie 2021.

58.  De aanstelling van de monitoren van de sportdienst voor de zomer 2021

Het college stelt monitoren aan voor de sportdienst voor deze zomer.

59.  O - Vervanging psycholoog subsidieproject De Spiegel.

Het college stelt een vervanging psycholoog subsidieproject De Spiegel aan, met een halftijds contract.

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

Het college stelt 2 vliegende opvangkrachten aan voor de buitenschoolse kinderopvang.



61.  Bericht van de VVSG over de toekomst van de tweede pensioenpijler voor contractanten van 
Vlaamse Besturen

Het college neemt kennis van bericht van VVSG over de toekomst van de tweede pensioenpijler voor 
contractanten van Vlaamse besturen.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

62. Het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 6u/week

Het college keurt het vroegtijdig beëindigen van het verlof AVP met 6u/week goed.

63.  Vraag om toelating tot gebruik van enkele lokalen van de SAMWD en het sanitair van De 
Woeker door KBO College - Sleutelbos

Het College keurt het gebruik van enkele lokalen goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

64. Aanvraag stage KABK schooljaar 2020 - 2021

Het college gaat in op de aanvraag stage KABK van 3 studenten voor het schooljaar 2020 - 2021.

KMO - HANDEL

65.  Toekennen van subsidie aan een startende ondernemer. Intwiel, Berchemweg 216 te 
Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het toekennen van subsidie aan een startende ondernemer.

66.  Frituur Stationsplein, gedeelte concessiebedrag tegenover de stad Oudenaarde oninbaar 
verklaren.

Het college beslist het gedeelte concessiebedrag voorde frituur op het Stationsplein te betalen aan de 
NMBS.

67.  Vraag voor het plaatsen van een reclamevoertuig op parking De Ham, vier keer gedurende 
deze zomer

Hett college gaat in op de vraag voor het plaatsen van een reclamevoertuig gedurende 3 uur zonder 
voorafgaande melding.

68.  Voorstel voor het wijzigen van de politieverordening voor het uitbaten van verbruiksterrassen 
op het openbaar domein.

Het college gaat akkoord met het voorstel voor het wijzigen van de politieverordening voor het uitbaten 
van verbruiksterrassen op het openbaar domein.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

69.  Uitbetaling vergoeding organisatoren noodopvang (Coronacrisis) tijdens verlengde 
Paasvakantie van 29 april 2021 tem 02 mei 2021.

Het college gaat akkoord met de uitbetaling vergoeding organisatoren noodopvang (Coronacrisis) tijdens 
de verlengde Paasvakantie van 29 april 2021 tem 2 mei 2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 21 juni 2021.


