Publicatie op 29 juni 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 21 JUNI 2021 OM 16.05 UUR
Aanwezig:

1.

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

Ruimtelijke Ordening – raadsledenloket – schriftelijke vraag – (on)eigenlijke ruimtegebruik
op industriezone(s).

Het college bespreekt en beantwoordt een vraag van een gemeenteraadslid die onlangs gesteld werd.
2.

Eindafrekening opdracht huisstijl stad Oudenaarde

Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening voor de opdracht “Ontwikkeling huisstijl
Oudenaarde (stad + OCMW)”.
3.

Voorstel afschaffen belasting 2021 op exploiteren toeristische logies

Het college gaat akkoord met het voorstel om voor het boekjaar 2021 de belasting op het exploiteren
van toeristische logies af te schaffen. Het dossier wordt voor goedkeuring nog aan de
gemeenteraad voorgelegd.
4.

Goedkeuring subsidieaanvraag voor het installeren van een CV-installatie met pelletketel
gelegen Generaal Merchierstraat 28 te Oudenaarde

Het college keurt de subsidieaanvraag goed voor het installeren van een CV-installatie met pelletketel
gelegen Generaal Merchierstraat 28 te Oudenaarde.
5.

Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - woonzorgcentrum campus H. Hart
gelegen Marlboroughlaan 3 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 - woonzorgcentrum campus H.
Hart gelegen Marlboroughlaan 3 te Oudenaarde.
6.

Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - woonzorgcentrum campus
Kloosterhof Pamele gelegen Grachtschelde 2 - Kasteelstraat 20 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 - woonzorgcentrum campus
Kloosterhof Pamele gelegen Grachtschelde 2 - Kasteelstraat 20 te Oudenaarde.
7.

Weigeren omgevingsvergunning. Abdijstraat 13. slopen van een woning met behoud van
voorgevel - bouwen van een meergezinswoning

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Abdijstraat 13 voor het bouwen van een
meergezinswoning.
8.

Aktename melding. Vogelkersstraat 8. Uitbreiden woning

Het college neemt akte van de melding in de Vogelkersstraat 8 voor het uitbreiden van een woning.
9.

Weigeren Omgevingsvergunning. Berchemweg . Plaatsen van een poolhouse

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Berchemweg voor het plaatsen van een
poolhouse.
10. Verlenen Omgevingsvergunning. Einestraat 20. Verbouwen en uitbreiden van een woning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Einestraat 20 voor het verbouwen en uitbreiden
van een woning.
11. Verlenen Omgevingsvergunning. Berchemweg 28. Bouwen tuinhuis
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg 28 voor het bouwen van een
tuinhuis.
12. Verlenen Omgevingsvergunning. Berchemweg 28. Bouwen carport
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg 28 voor het bouwen van een
carport.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Bagattestraat 5. Renoveren van een woning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bagattestraat 5 voor het renoveren van een
woning.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 50. Bouwen van een tuinhuis
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemlaan 50 voor het bouwen van een
tuinhuis.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Heistraat 2. Verbouwing woning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heistraat 2 voor het verbouwen van een woning.
16. Verlenen Omgevingsvergunning. Sint-Remeuskouter 3-4. Bouwen van 3 woningen
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Remeuskouter 3-4 voor het bouwen van 3
woningen.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Doornikstraat 25. Verbouwen rijwoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikstraat 25 voor het verbouwen van een
rijwoning.
18. Verlenen Omgevingsvergunning. Korenbloemlaan 28. Verbouwen en uitbreiden
ééngezinswoning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemlaan 28 voor het verbouwen en
uitbreiden van een ééngezinswoning.
19. Aktename melding. Wijnendale 8. Oprichten bijgebouw.
Het college neemt akte van de melding in Wijnendale 8 voor het oprichten van een bijgebouw.
20. Verlenen Omgevingsvergunning. Tuinwijk 29. Regulariseren garage
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tuinwijk 29 voor het regulariseren van een
garage.
21.

Bepalen toegangsprijzen zomerprogramma De Woeker - rechtzetting.

Het college bepaalt de toegangsprijzen voor de zomerprogramma De Woeker.

22. Aanstellen vrijwilligers ter ondersteuning Oudenaards Basisonderwijs nav Corona aanvulling lijst
Het college gaat akkoord met de aanvulling van de lijst met vrijwilligers ter ondersteuning Oudenaards
Basisonderwijs nav Corona.
23.

Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2021- aanvulling

Het college gaat akkoord met de aanvulling Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker
2021.
24. Tentoonstelling “100 jaar Gevangenis Oudenaarde” – vraag tot samenwerking en inbreng
stad en ocmw Oudenaarde
Het college gaat akkoord met de vraag tot samenwerken voor de tentoonstelling “100 jaar Gevangenis
Oudenaarde” en de inbreng stad en ocmw Oudenaarde.
25. Zomerbeiaardconcerten gastbeiaardiers 2021 tijdens afwezigheid stadsbeiaardier.
Het college gaat akkoord met de zomerbeiaardconcerten gastbeiaardiers 2021 tijdens afwezigheid
stadsbeiaardier.
26. Evaluatie schooltheater schooljaar 2021-2021, programma schooljaar 2021-2022.
Het college neemt nota van de evaluatie schooltheater schooljaar 2021-2021, programma schooljaar
2021-2022.
27. Aanvraag feestcheque voor zomerdrink met buren in Lazerij en Riedekens
Het college gaat akkoord met de aanvraag feestcheque voor zomerdrink met buren in Lazerij en
Riedekens.
28. Aanvraag feestcheque voor opendeurdagen van dierenasiel Marlise vzw
Het college gaat akkoord met de aanvraag feestcheque voor opendeurdagen van dierenasiel Marlise
vzw.
29. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
30. Politiereglement op het verkeer nav infodag camper caravan
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav infodag camper caravan.
31. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Grimbergen
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Grimbergen.
32. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Ouwekerkstraat
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Ouwekerkstraat.
33. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Blekerijstraat
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Blekerijstraat.
34. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Arsenaalweg
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Arsenaalweg.
35. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Hevelweg

Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Hevelweg.
36. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Boembeekstraat
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Boembeekstraat.
37. Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Rennemonde
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Rennemonde.
38. Politiereglement op het verkeer nav car wash KLJ Nederename
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav car wash KLJ Nederename.
39. Politiereglement op het verkeer nav circus Barones
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav circus Barones.
40. Politiereglement op het verkeer nav Leupegemse rommelmarkt
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav Leupegemse rommelmarkt.
41. Aanvragen evenementen: proclamatie GO - counting cows - koning(in) van de Edelare frietkotavond chiro Eine
Het college gaat akkoord met de aanvragen evenementen: proclamatie GO - counting cows koning(in) van de Edelare - frietkotavond chiro Eine.
42. Sint-Amanduskerk te Heurne. Herstel en aanpassingen aan de bliksembeveiliging. Gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 02 juni 2021 houdende gunning.
Het college adviseert de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne als gunstig m.b.t. de
gunning voor het herstel en het aanpassen van de bliksembeveiliging in de Sint-Amanduskerk.
43. Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 2020. Bestek nr. W61132020. Goedkeuren
van de 3e verrekening werken aan overeengekomen prijzen.
Het college keurt de verrekening m.b.t. het groot onderhoud van buurtwegen, dienstjaar 2020 goed.
44. Sint-Martinuskerk te Melden. Herstel en aanpassingen aan de bliksembeveiliging. Gunstig
adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd° 07 juni 2021 houdende gunning.
Het college adviseert de beslissing van de kerkfabriek Sint-Martinus Melden gunstig m.b.t. de gunning
voor het herstel en het aanpassen van de bliksembeveiliging in de Sint-Martinuskerk.
45. O - Proximus: Uitvoering telecommunicatiewerken in de Robert De Preesterstraat/Smalle
los. Dossiernr. 461088.
Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Robert De Preesterstraat/Smalle los.
46. O- Telenet : plaatsen van een ondergrondse kabel in de Graaf van Landaststraat.
Dossiernr. 25022620.
Het college verleent machtiging aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in de Graaf
van Landaststraat.
47. Inname openbaar domein in de Heurnestraat - dossier IOD1340759
Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Heurnestraat voor het plaatsen van
een stelling voor dakwerken en plaatsen ramen van 5/7/2021 t.e.m. 30/7/2021.

48. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal - fase 1: goedkeuring verrekening 5
Het college keurt de verrekening 5 goed voor de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal fase 1.
49. O - Fluvius: ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Graaf van Landaststraat.
Dossiernr. 315965.
Het college verleent een machtiging aan Fluvius voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen in
de Graaf van Landaststraat.
50. Pastorie Ename - asbestverwijdering - bestek nr W62362020. Stopzetting van de
plaatsingsprocedure
Het college beslist de plaatsingsprocedure van de Pastorie Ename - asbestverwijdering stop te zetten.
51. Verkoop eigendom Westerring 27+.Recht can voorkoop stad
Het college maakt geen gebruik van zijn voorkooprecht voor een eigendom op de Westerring.
52. Kasseiweg Doorn - aanleg van een fietspad
Het college gaat akkoord met de werken aan de Kasseiweg Doorn - aanleg van een fietspad.
53. Perceel ambachtelijke grond Ambachtstraat. Saveyn - Alluyn.
Het college gaat niet in op de van Saveyn-Alluyn NV om terug te komen op de vertragingsboete.
54. Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021. 1e deelopdracht.
Het college vraagt de 1e deelopdracht cementbetonverhardingen - dienstjaar 2021 op te starten.
55. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - elektriciteit: bij-, meer- en minwerken
Het college gaat akkoord met de bij-, meer- en minwerken van de herinrichting bibliotheek Vleeshuis technieken - elektriciteit.
56. Bestrijding Japanse duizendknoop door E-Weeding
Het college gaat akkoord met de bestrijding Japanse duizensknoop door de firma E-Weeding.
57. Octopusplan 2021 - 2022
Het college gaat akkoord met het voorstel alle kleuter- en lagere scholen in Oudenaarde de kans te
geven lid te worden van het Octopusplan voor het schooljaar 2021-2022.
58. Verlenging rente-indekkingstechniek leningen Belfius
Het college neemt nota en gaat akkoord met de verlenging rente-indekkingstechniek leningen Belfius.
59. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen.
60. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
61. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
62. Interne controle van de centrale kas d.d. 14/06/21

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas dd. 14/06/21.
63. Controle contante gelden van de centrale kas
Het college neemt kennis van de controle contante gelden van de centrale kas.
64. Stad - OCMW Kastoestand d.d. 31/05/2021
Het college neemt kennis van de kastoestand dd 31/05/21 van Stad & OCMW.
65. De aanstelling van de monitoren van de jeugddienst voor de zomer 2021
Het college stelt monitoren aan bij de jeugddienst voor de zomer 2021.
66. O - Waarneming diensthoofd BIRO.
Het college beslist een medewerker als waarnemend diensthoofd BIRO aan te stellen en krijgt
daarvoor een vergoeding.
67. Aanstelling van jobstudent technische dienst administratie
Het college stelt jobstudenten aan bij de administratie van de technische dienst.
68. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente.
Ingevolge een arbeidsongeval van 2019, wordt er aan een personeelslid een blijvende
arbeidsongeschiktheid toegekend en een jaarlijkse rente bepaald.
69. O - Verlenging bijkomende uren, administratief medewerker cultuur.
Het college gaat akkoord met de verlenging van bijkomende uren voor een administratief medewerker
cultuur.
70. Schrijven omtrent arbeidsongeval Stefaan De Vos
Het college neemt kennis van het schrijven van een personeelslid omtrent een arbeidsongeval.
71. Verslag onderwijsinspectie
Het college neemt kennis van het verslag onderwijsinspectie.
72. Subsidie startende ondernemers. Toekennen subsidie. Kaashuisje, Nestor De Tièrestraat 1
te Oudenaarde
Het college beslist een subsidie startende ondernemers toe te kennen aan een winkel in de Nestor De
Tièrestraat.
73. Subsidie startende ondernemers. Toekennen subsidie
Het college beslist een subsidie startende ondernemers toe te kennen aan een winkel uit Oudenaarde.
74. Vraag voor het inrichten van een tijdelijk restaurant
Het CBS gaat niet akkoord met de aanvraag omdat er geen horecavergunning is voor de locatie en er
mogelijks overlast van de activiteit (geluidshinder en parkeeroverlast). De aanvraag is ook in
strijd met het reglement inzake pop-ups.
75. Voorstel voor het invoeren van autovrije zondagnamiddagen in de zomer 2021
Het college is akkoord met het voorstel voor het invoeren van autovrije zondagnamiddagen in de
zomer 2021.
76. Kampvervoer 2021

Het college gaat akkoord met de organisatie van kampvervoer voor jeugdbewegingen door eigen T.D.
en externe firma.
77. Inzet vrijwilliger BKO
Het college beslist een vrijwilliger aan te stellen voor hulp in de buitenschoolse kinderopvang.
78. N - gratis SMOTspots in Oudenaarde: Donk en Markt
Het schepencollege is akkoord dat er 2 SMOTspots gratis worden geïnstalleerd op de Markt en den
Donk van 21/06/2021 tem 21/09/2021.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 28 juni 2021.

