
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

VRIJDAG 09 JULI 2021 OM 10.00 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.  Verslag Politiecollege 5 juli 2021

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 5 juli 2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

2.  Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een regenwaterinstallatie

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het plaatsen van een warmtepomp goed.

3. Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - bronbemaling voor het plaatsen van 
een kelder gelegen Pater Ruyffelaertstraat 23 te Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 - bronbemaling voor het plaatsen van 
een kelder gelegen Pater Ruyffelaertstraat 23 te Oudenaarde.

4. Aktename van een melding van een IIOA van klasse 3 - handcarwash gelegen Deinzestraat 7 te 
Oudenaarde

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 - handcarwash gelegen Deinzestraat 7 
te Oudenaarde.

5.  Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het installeren van kelderisolatie

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het installeren van kelderisolatie goed.

6.  Overmaken van de inventaris van risicobedrijven voor PFOS - PFAS aan OVAM

De inventaris van bedrijven met een risico op PFOS - PFAS verontreiniging werd overgemaakt aan 
OVAM.

7.  Kandidatuurstelling landschapspark Vlaamse Ardennen

Het college neemt kennis van de vraag tot kandidatuurstelling landschapspark Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8.  Beroep leegstand Beverestraat 108 bus 403

Het beroep is ontvankelijk en gegrond. De woonentiteit in de Beverestraat 108 bus 403 wordt met ingang 
van 22/04/2021 geschrapt uit het leegstandsregister.

9. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kortrijkstraat zn.  Verkavelen van grond in 4 loten. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat voor het verkavelen van grond in 4 
loten.

10.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Windmolenstraat. Verkavelen van grond in 1 lot. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Windmolenstraat voor het verkavelen van grond in 1 
lot.



11. Verlenen Omgevingsvergunning.  Heurnestraat.  Bijstellen verkaveling. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat voor het bijstellen van een verkaveling.

12. Verlenen Omgevingsvergunning.  Hevelweg .  Toevoegen van een dakvolume

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hevelweg voor het toevoegen van een dakvolume.

13. Weigeren Omgevingsvergunning.  Beaucarnestraat 17.  Sloop bijgebouw school

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Beaucarnestraat 17 voor het slopen van een 
bijgebouw school.

14. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ruiminge 3.  Terrasafsluiting

Het college verleent een omgevingsvergunning in Ruiminge 3 voor een terrasafsluiting.

15.   Verlenen Omgevingsvergunning.  Diependale 43.  Aanleggen verharding. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in Diependale 43 voor het aanleggen van verharding.

16. Verlenen Omgevingsvergunning.  Puithoekstraat 31.  Verbouwen van een woning en berging

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Puithoekstraat 31 voor het verbouwen van een 
woning en berging.

17. Weigeren Omgevingsvergunning.  Jozef Braetstraat 3. regulariseren appartement. 

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Jozef Braetstraat 3 voor het regulariseren van een 
appartement.

18. Verlenen Omgevingsvergunning.  Nederstraat 68A.  Vervangen van de ramen

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederstraat 68A voor het vervangen van ramen.

19. Verlenen omgevingsvergunning.  Meersbloem-Leupegem 4.  Vervangen van een brug. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meersbloem-Leupegem 4 voor het vervangen van 
een brug.

20. Verlenen Omgevingsvergunning.  Kanunnikenstraat.  Bouwen van twee woningen 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kanunnikenstraat voor het bouwen van twee 
woningen.

21.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Reytstraat 71.  Uitbreiden van een woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 71 voor het uitbreiden van een woning.

22.  Verlenen Omgevingsvergunning.  Sompelplein 25.  Verbouwen naar 2 woningen. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Sompelplein 25 voor het verbouwen naar 2 
woningen.

23. Verlenen Omgevingsvergunning.  Beverestraat 12.  Renoveren gevel naar oorspronkelijke 
staat. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 12 voor het renoveren van een gevel 
naar de oorspronkelijke staat.

24. Verlenen Omgevingsvergunning.  Ambachtsstraat 2.  Wijzigen van een gevel

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ambachtstraat 2 voor het wijzigen van een gevel.

25. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf van Landaststraat 146.  Uitbreiden woning en 
aanleggen zwemvijver. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Graaf van Landaststraat 146 voor het uitbreiden van 
een woning en het aanleggen van een zwemvijver.

26. Verlenen Omgevingsvergunning.  Robert De Preesterstraat 38.  Bouwen van een tuinhuis

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Robert De Preesterstraat 38 voor het bouwen van 
een tuinhuis.



27. Verlenen Omgevingsvergunning.  Graaf Van Landaststraat 47.  Oprichten meergezinswoning. 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Graaf Van Landaststraat 47 voor het oprichten van 
een meergezinswoning.

28.  Weigeren Omgevingsvergunning.  Berchemweg 216.  Aanleggen verharding.

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Berchemweg 216 voor het aanleggen van 
verharding.

29.  Aktename Melding.  Doorn 6.  Plaatsen van een veranda. 

Het college neemt akte van de melding in de Doorn 6 voor het plaatsen van een veranda.

30. Aktename Meldng.  Diependale 6b.  Plaatsen 2 vensters in zijgevel. 

Het college neemt akte van een melding in Diependale 6 b voor het plaatsen van 2 vensters in de zijgevel.

31. Verlenen Omgevingsvergunning.  Abeelstraat 1.  Slopen hoevewoning en bijgebouwen, bouwen 
woning en zwemvijver.

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Abeelstraat 1 voor het slopen van een hoevewoning 
en bijgebouwen en het bouwen van een woning en zwemvijver.

32. Beroep.  Bijkomend advies.  Gentstraat 78. Renovatie en uitbreiding Funerarium. 

Het standpunt eerder ingenomen wordt behouden.

33.  Beroep.  Bijkomend advies.  Pelikaanstraat 117. Bouwen funderingsplaat. 

Het standpunt eerder ingenomen wordt behouden.

BESTUUR CULTUUR

34. Voorstel programma Open Monumentendag 12/09/21 - Goedkeuring Feiten

Het college keurt het voorstel programma Open Monumentendag 12/09/21 goed.

BURGERZAKEN BEVOLKING

35. Inschrijving van ambtswege in het bevolkingsregister van : 

Het college neemt nota van de lijst van inschrijvingen van ambtswege in het bevolkingsregister.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

36. Concessies en behoud gewone grond/nis

Het college neemt nota van de concessies en het behoud van gewone grond/nis.

EVENEMENTEN

37.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. All The Way

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. All The Way goed.

38.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. zomerconcerten Kaffee Hyppo

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. zomerconcerten Kaffee Hyppo goed.

39. Politiereglement op het verkeer n.a.v. motorcross Volkegem

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. motorcross Volkegem goed.

40.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Lariefeest

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. Lariefeest goed.



41.   Politiereglement op het verkeer n.a.v. Streetkarting Oudenaarde 

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. Streetkarting Oudenaarde goed.

42.    Politiereglement op het verkeer n.a.v. Ruitertornooi LRV

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. Ruitertornooi LRV goed.

43.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. Vlaanderen Feest

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. Vlaanderen Feest goed.

44.  Politiereglement op het verkeer n.a.v. de Valiezefeesten

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. de Valiezefeesten goed.

45.  N - overzicht lopende dossiers evenementen juli | drink Airkesmachine, Bye Bye Bar, Skoda 
Bike Think Pink, StatieRommelmarkt, Airsoft Skirm, Kermis Mater, Aarova Rally 

Het college keurt de volgende lopende dossiers goed:  drink Airkesmachine, Bye Bye Bar, Skoda Bike 
Think Pink, StatieRommelmarkt, Airsoft Skirm, Kermis Mater, Aarova Rally.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

46.  O - Proximus :  telecommunicatiewerken in de Graaf van Landaststraat. Dossiernr. 409088.

Het college verleent een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Graaf van Landaststraat.

47. Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat - dossier IOD1354661

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Nestor De 
Tièrestraat voor de periode van 27/07 tot en met 24/09/2021.

48.  O - Fluvius : Ronseweg- Dr.H. Dewolfstraat: vervangen en verplaatsen distributienet n.a.v. 
bouw fietstunnel.

Het college verleent een machtiging verlenen aan  Fluvius  voor het vervangen en verplaatsen van het 
distributienet in de Ronseweg - Dr.H.Dewolfstraat  n.a.v. bouw fietstunnel.  

49. Inname openbaar domein in de Kapellestraat - dossier IOD1354121

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Kapellestraat voor de periode 
vann van 12 tot en met 25/07/2021.

50. Inname openbaar domein in de Meldenstraat - dossier IOD1353391

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Meldenstraat voor de periode 
van 24/07 tot en met 31/08/2021.

51.  Restauratie O.L. Vrouwenhospitaal - goedkeuring verrekening 6  

Het college keurt de verrekening 6 goed voor de restauratie van het O.L. Vrouwenhospitaal.

52.  Sint- Walburgakerk - restauratie schip en transepten.

Het college gaat akkoord met de werken voor de restauratie schip en transepten van de Sint- 
Walburgakerk.

53.  Aanleg fietstunnel onder de N8 - woning Dr. Honoré De Wolfstraat. 

Het college beslist alsnog de woning in de dr. Honoré De Wolfstraat aan te kopen voor de aanleg 
fietstunnel onder de N8.

54.  Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - opdrachten september 2021.

Het college gaat akkoord met de opdrachten voor september 2021 uit te voeren voor buitengewoon 
onderhoud aan asfaltverhardingen.

55.  K - Private verkaveling Robert De Preesterstraat. Goedkeuren pv van voorlopige oplevering.



Het college neemt kennis en keurt de pv van voorlopige oplevering goed  voor de private verkaveling 
Robert De Preesterstraat.

BESTUUR SPORT

56. Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst

Het College gaat akkoord met het aanstellen van monitoren en vrijwilligers bij de sportdienst

57. Erkenning MVC Vamos Oudenaarde

Het college gaat akkoord met de erkenning MVC Vamos Oudenaarde.

58. N - Vraag Sportoase tegemoetkoming corona

Het college neemt nota van de vraag van Sportoase voor tegemoetkoming omwille van corona.

59.  N - LWU Wielerwedstrijden 22-8-21

Het college geeft goedkeuring aan de LWU Wielerwedstrijden op 22/82021 mits opgelegde 
maatregelingen.

60.  K - Tariefverhoging Sportoase

Het college neemt kennis van de tariefverhoging van de Sportoase.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

61.  Graag de verkeersborden omgedraaid thv Sensor 5 en Sensor 13 zodat we op standplaats 5 
een gewone wagen kunnen parkeren en verbaliseren, sensor 13 wordt dan een taxiplaats

Het schepencollege gaat akkoord met de omwisseling van de borden zodat shop & go plaats 5 een 
normale parkeerplaats wordt en dat shop & go plaats 13 een TAXI plaats wordt.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

62.  Bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en 
snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 - kohierartikel 
2520010426 - niet ontvankelijk

Het college beslist dat het bezwaar tegen de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, 
grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - Diftar, aj. 2020 - kohierartikel 
2520010426  niet ontvankelijk is.

63. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

64. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

65. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
115.955,88.

66.  Controle contante gelden van de centrale kas d.d. 05/07/2021

Het college neemt kennis van de controle contante gelden van de centrale kas d.d. 05/07/2021.

67.  Interne controle van de centrale kas d.d. 05/07/2021

Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas d.d. 05/07/2021.

68.  Fluvius - ramingen dividenden 2022-2026

Het college neemt kennis van de raming dividenden 2022.2026 van Fluvius.

69.  Stad/OCMW - Kastoestand d.d. 30/06/2021



Het college neemt kennis van de kastoestand d.d. 30/06/2021 van Stad/OCMW.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

70. Leveren en plaatsen van een ijspiste. 7 december 2021 tot 12 januari 2022 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het leveren en plaatsen van een 
ijspiste. 7 december 2021 tot 12 januari 2022.

BESTUUR PERSONEEL

71. De aanstelling van een medewerker communicatie/participatie, niveau B1-B3, na 
selectieprocedure, met aanleg van een wervingsreserve

Het college stelt via stemming een medewerker communicatie/participatie, niveau B1-B3 aan na een 
selectieprocedure, met aanleg van een werfreserve.

72.  De aanstelling van een medewerker noodplanning, voltijds, voor bepaalde duur 

Het college stelt een medewerker aan voor de noodplanning, dit voltijds en voor bepaalde duur.

73.  O - Verlenging aanstelling onbepaalde duur, architecte.

Het college verlengt de aanstelling van de architecte, met onbepaalde duur.

74.  O - Verlenging aanstelling onbepaalde duur, projectmedewerker klimaat.

Het college verlengt de aanstelling van projectmedewerker klimaat, en dit voor onbepaalde duur.

75.  Aanstelling van de jobstudenten voor stadsbestuur tijdens zomer 2021, aanpassing nr 2 

Het college stelt diverse jobstudenten aan voor verschillende diensten tijdens de zomer 2021.

76.  Verlenging aanstelling administratief medewerker BKO

Het college verlengt de aanstelling administratief medewerker BKO.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

77. Vaste benoeming leraar muziek

Het college keurt de vaste benoeming leraar muziek goed.

78. Vaste benoeming leraar muziek

Het college keurt de vaste benoeming leraar muziek goed.

79. Vaste benoeming leraar dans

Het college keurt de vaste benoeming leraar dans goed.

80. Uitbreiding vaste benoeming administratief medewerkster

Het college keurt de uitbreiding vaste benoeming administratief medewerkster goed.

KMO - HANDEL

81.  Wijzigen van het politiereglement o het verkeer n.a.v. zomernoten in Oudenaarde

Het college gaat akkoord met het wijzigen van van het politiereglement o het verkeer n.a.v. zomernoten in 
Oudenaarde.

JEUGD



82. Toelage kadervorming

Het college gaat akkoord met de toelage kadervorming .

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

83. Optimalisatie en administratieve vereenvoudiging administratie buitenschoolse opvang

Het schepencollege gaat akkoord met de offerte voor  de inschrijvingsmodule, het ouderportaal, de 
aanpassingen aan de 2 bestaande badgelezers en de aankoop van de smartphones met abonnement.

ONTVANGSTEN

84. Viering Ferm Mater

Het college gaat akkoord met de vraag en steunt de viering van Ferm Mater.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 9 augustus 2021.


