
Publicatie op 6 juli 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 28 JUNI 2021 OM 16.30 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

TOERISME

1. Interactieve, virtuele map Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de investering in een toeristisch product om Oudenaarde virtueel op de 
kaart te zetten en dus via digitale ontsluiting toegankelijk te maken voor het brede publiek.

2. Live-programma Radio 2 - "Zot veel vakantie" in Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de overeenkomst voor een live-uitzending begin juli van het live- 
programma Radio 2 "Zot veel vakantie" in Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - uitbaten cultureel centrum gelegen 
Materplein 1A te Oudenaarde

Het college neemt akte van van een melding van een IIOA van klasse 3 - uitbaten cultureel centrum 
gelegen Materplein 1A te Oudenaarde.

4. Vergunning bebossing landbouwgrond Hemelrijkstraat

Het college beslist een vergunning te verlenen voor bebossing landbouwgrond in de Hemelrijkstraat mits 
bepaalde opmerkingen.

5.  Brief van de Vlaamse regering betreffende onderzoek naar bodemvervuiling met PFOS en 
PFAS - vraag voor bezorgen van informatie over potentiële risicogronden en het treffen van 
'no regret' maatregelen.

Het college neemt kennis van de brief van de Vlaamse regering betreffende onderzoek naar 
bodemvervuiling met PFOS en PFAS - vraag voor bezorgen van informatie over potentiële risicogronden 
en het treffen van 'no regret' maatregelen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. Weigeren Omgevingsvergunning.  Markt 56.  Verbouwen horecaruimte met woonst.

Het college weigert een omgevingsvergunning op de Markt 56 voor het verbouwen van een horecaruimte 
met woonst.

7. Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat 221.  Aanleg van een zwembad.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 221 voor de aanleg van een zwembad.

8. Verlenen Omgevingsvergunning. Heurnestraat. Verbouwen van een woning. 

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

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Tempelstraat 17.  Plaatsen van een dakraam

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tempelstraat 17 voor het plaatsen van een dakraam.

10.  Weigeren Omgevingsvergunning.  Bloemenhof 7.  Aanleggen van een oprit.



Het college weigert een omgevingsvergunning in het Bloemenhof 7 voor het aanleggen van een oprit.

11. Verlenen Omgevingsvergunning. Lindestraat 24.  Bouwen van een veranda. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lindestraat 24 voor het bouwen van een veranda.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Remparden 12-36.  Bouwen van een handelsruimte met 
appartementen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Remparden 12-36 voor het bouwen van een 
handelsruimte met appartementen.

13. Verlenen Omgevingsvergunning.  Mijttestraat 17.  Bouwen van een tuinhuis.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Mijttestraat 17 voor het bouwen van een tuinhuis.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Jagerij 40.  Aanleggen zwemvijver.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Jagerij 40 voor het aanleggen van een zwemvijver.

15. Verlenen Omgevingsvergunning.  Driesleutelstraat 19.  Bouwen van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Driesleutelstraat 19 voor het bouwen van een 
woning.

BESTUUR CULTUUR

16.  De Woeker – avondprogrammatie voorjaar 2022

Het college gaat akkoord met de voorgestelde avondprogrammatie voor het voorjaar van 2022 in CC De 
Woeker, mits bepaalde voorwaarden.

17. Samenwerking n.a.v. 50 jaar onafhankelijke boekhandel Beatrijs - voorstellen.

Het college gaat akkoord met de samenwerking met de onafhankelijke boekhandel Boekhandel Beatrijs 
uit Oudenaarde n.a.v. het 50-jarig bestaan.

18. Vrijkaarten De Woeker voor laatstejaarsstudenten SAMWD

Het college gaat akkoord dat De Woeker 1 vrijkaart naar keuze uit het najaarsprogramma ter beschikking 
stelt aan laatstejaarsstudenten van SAMWD en ze meteen de kans geeft om een tweede kaart tegen 
betaling bij te bestellen.  

BURGERZAKEN BEVOLKING

19. Inschrijving van ambtswege in het bevolkingsregister van : 

Het college neemt kennis van de lijst van personen die weigeren zich te laten inschrijven op het adres 
waar men effectief woont en beslist deze aanpassingen door te voeren.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

20. Concessies : aanvraag nieuwe concessie, hernieuwingen en behoud gewone grond/nis

Het college neemt kennis van de aanvragen nieuwe, hernieuwingen en behoud concessies en gewone 
grond.

EVENEMENTEN

21.  Politiereglement op het verkeer nav zomernoten in Oudenaarde

Het college keurt het politiereglement op het verkeer nav zomernoten in Oudenaarde goed.

22.  Politiereglement op het verkeer nav speelstraat Hofstraat

Het college keurt het politiereglement op het verkeer nav speelstraat Hofstraat goed.

23.  Reglement rommelmarkten

Het college keurt het reglement voor het organiseren van rommelmarkten goed.

24.  Aanvragen/lopende dossiers juli/augustus



Het college gaat akkoord met organisatie evenementen mits akkoord van de veiligheidscel, mits het tijdig 
inleveren van het verplichte CERM of CIRM door de organisator, mits het op dat moment geldende 
ministerieel besluit het toelaat en mits de maatregelen, vermeld in dit besluit en eventuele 
sectorprotocollen, te allen tijde strikt nageleefd worden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

25.  Heraanleg Markt - goedkeuren van de definitieve oplevering van de restauratie van de fontein.

Het college geeft goedkeuring voor de definitieve oplevering van de restauratie van de fontein n.a.v. de 
heraanleg van de Markt.

26.  O - Proximus : uitvoering van telecommunicatiewerken in de Abdijsteeg. Dossiernr. 501206.

Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Abdijsteeg.

27.  O - Fluvius : Vervangen en verplaatsen van het distributienet t.h.v. Doorn. Dossiernr. 340255.

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het vervangen en verplaatsen van het distributienet 
t.h.v. Doorn.

28.  Perceel Oliehoekstraat.

Het college gaat akkoord met de verkoop of desgevallend ruil van een perceel in de Oliehoekstraat.

29.  Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg - grondinname. 

Het college neemt een advocaat aan voor het opstarten van de procedure voor het verwerven van stukken 
grond voor de aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg.

30.  Aanstelling van studiebureau voor opmaak haalbaarheidsstudie en lastenboek ter vernieuwing 
van de HVAC installaties van het stadhuis

Het college stelt een studiebureau aan voor de opmaak haalbaarheidsstudie en lastenboek ter vernieuwing 
van de HVAC installaties van het stadhuis.

BESTUUR SPORT

31.  N - Beachrugby: stakingsbevel - beslissing wat moet/kan gebeuren

Verdaagd naar volgende week.

32.  N - Bewaking Donk tijdens zomermaanden

Het college keurt goed dat er in juli en augustus, op woensdag, vrijdag en zaterdag, controles worden 
uitgevoerd aan de Donk door een bewakingsfirma.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

33. Kohier - Goedkeuring - 3de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 
2020 ten bedrage van 54.956,51 euro

Het college keurt het 3de kohier goed betreffende de algemene gemeentelijke heffing gezinnen, aj. 2020 
ten bedrage van 54.956,51 euro.

34. Kohier - Goedkeuring - 2 de Kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering 
van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, 
aj. 2020  ten bedrage van 2.950,00 euro

Het college keurt het 2 de Kohier goed betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van 
restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020  ten 
bedrage van 2.950,00 euro.

35. Kohier - Goedkeuring - 4de kohier betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen en kamers, aj. 2020 ten bedrage van 5.137,00 euro

Het college keurt het 4de kohier goed betreffende de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en 
kamers, aj. 2020 ten bedrage van 5.137,00 euro.



36. Kohier - Goedkeuring - 4de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, 
aj. 2020 ten bedrage van 16.700,24 euro

Het college keurt het  4de kohier goed betreffende de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 
ten bedrage van 16.700,24 euro.

37. Kohier - Goedkeuring - 5de kohier betreffende de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, 
aj. 2020 ten bedrage van 4.538,10 euro

Het college keurt het 5de kohier goed betreffende de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 
ten bedrage van 4.538,10 euro.

38. Kohier - Goedkeuring - 6de kohier betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, 
aj. 2020 ten bedrage van 8.427,00 euro

Het college keurt het 6de kohier goed betreffende de Algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 
ten bedrage van 8.427,00 euro.

39.  Belasting op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 - Proces-verbaal van 
overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven - 
ambtshalve vaststelling

Het college gaat akkoord met de lijst belasting op de algemene gemeentelijke heffing bedrijven, aj. 2020 - 
Proces-verbaal van overtreding van de belastingverordening op de algemene gemeentelijke heffing 
bedrijven - ambtshalve vaststelling.

40. Kohier - Goedkeuring - 4de kohier betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering 
van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, 
aj. 2020 ten bedrage van 374,30 euro

Het college keurt het 4de kohier goed betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van 
restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 ten 
bedrage van 374,30 euro.

41.  Oninbare posten

Het college neemt nota van alle oninbare posten.

42.  Onverhaalbare posten

Het college neemt nota van de onverhaalbare posten.

43. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

44. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

45. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

46.  Politiezone Vlaamse Ardennen - Jaarrekening 2020

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de Politiezone Vlaamse Ardennen.

47.  Procentuele verdeling verdeelsleutel infrastructuur datacenter (consolidatie Stad-OCMW-
Brandweerzone) - dienstjaar 2021

Het college neemt kennis van de  Procentuele verdeling verdeelsleutel infrastructuur datacenter 
(consolidatie Stad-OCMW-Brandweerzone) - dienstjaar 2021.

BESTUUR PERSONEEL

48.  O - Coördinator huis van het kind.

Het college stelt een coördinator aan ter vervanging van een afwezig personeelslid voor het huis van het 
kind.



49. O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. 

Een personeelslid had een arbeidsongeval zonder blijvende letsels. Er was geen arbeidsongeschiktheid en 
er wordt geen rente bepaald.

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

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

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

Het college stelt monitoren sportdienst aan voor de zomer 2021.

52.  Aanstelling van de jobstudenten voor stadsbestuur tijdens zomer 2021

Het college stelt jobstudenten voor het stadsbestuur aan tijdens de zomer 2021.

53.  O - Verlenging aanstelling opvangkrachten, periode juli 2021 - juni 2024, BKO.

Het college verlengt de aanstelling van opvangkrachten BKO voor de periode van juli 2021 - juni 2024.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

54.  Vaste benoemingen SAMWD Oudenaarde

Het College gaat akkoord met de vaste benoemingen aan SAMWD Oudenaarde vanaf 1 juli 2021.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

55.   Vaste benoeming administratief medewerker voor 31/38 op 1 juli

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een administratief medewerker voor 31/38 op 1 
juli.

56. Vaste benoeming voor leraar specifiek artistiek atelier : schilderkunst voor 3/20 op 1 juli 

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming voor een leraar specifiek artistiek atelier : schilderkunst 
voor 3/20 op 1 juli.

57.  Vaste benoeming leraar specifiek artistiek atelier schilderkunst voor 1/20

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar specifiek artistiek atelier schilderkunst 
voor 1/20.

58.  Ontwerpbeslissing voor de aanstelling van de zes juryleden voor de eindejaar evaluatie. 

Het college beslist over de aanstelling van de zes juryleden voor de eindejaar evaluatie KABK. 

59.  Vaste benoeming leraar beeldatelier voor 3/22 op 1 juli

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar beeldatelier voor 3/22 op 1 juli.

60.  Vaste benoeming leraar beeldatelier voor 3/22 op 1 juli

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van een leraar beeldatelier voor 3/22 op 1 juli.

61.  Verzekeringspolis leerlingen KABK

Het college gaat akkoord om de lessen Kunst na School/KBO Eine 
te laten doorgaan in de vestigingsplaats van KABK in de Serpentstraat, Eine.

KMO - HANDEL

62.  Vraag voor het inkrimpen van een standplaats op de wekelijkse markt

Het college gaat niet in op de vraag voor het inkrimpen van een standplaats op de wekelijkse markt, het 
reglement wordt gevolgd.

JEUGD

63.  Aanstelling van vrijwilligers voor activiteiten van de jeugddienst

Het college stelt vrijwilligers aan voor activiteiten van de jeugddienst.



64.  Dwalen met verhalen fiets- en wandelroute 

Het college gaat akkoord met de organisatie van een fiets- en wandelroute Dwalen met verhalen. 
Uitgestippelde routes waarbij men adhv QR-codes onderweg naar verhalen kan luisteren. 

65.  Campagne 'bijzonder zonder'

Het college zal de campagne 'Bijzonder Zonder steunen, i.k.v. Oudenaarde gezonde gemeente. Het 
project is een samenwerking tussen Stad Oudenaarde en de gemeenten Zwalm, Kruisem en Wortegem-
Petegem.

TOERISME

66. Jubileums maand juli

Het college neemt kennis van de jubileums maand juli.

ONTVANGSTEN

67. Algemene vergadering Ere - Provincieraadsleden

Verzoek ere-provincieraadsleden om hun algemene vergadering in de volkszaal te houden. De partners 
bezoeken ondertussen het MOU Museum

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 5 juli 2021.


