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SECRETARIAAT
1.

Schietstand politiezone Vlaamse Ardennen

Het college neemt kennis van het feit dat de politiezone Vlaamse Ardennen op termijn zelf een
schietstand gaan bouwen aan de nieuwe politiesite.
TOERISME
2.

Toezicht socio-culturele vrijwilligers St.-Walburga- en Pamelekerk.

Het college keurt de geactualiseerde lijst goed met socio-culturele vrijwilligers die tijdens het toeristisch
seizoen permanentie doen in de Sint-Walburgakerk en de Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk.
3.

lijst socio-culturele vrijwilligers

Het college gaat akkoord met de lijst socio-culturele vrijwilligers voor verschillende afdelingen.
ONTVANGSTEN
4.

Ontvangst Pistoolschuttersclub Oudenaarde

Het college gaat akkoord met een receptie van de club en gaat ook de beker overhandigen.
5.

Jubilea augustus 2021

Het college neemt kennis van de jubilea voor augustus 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
6.

Goedkeuring van een subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler

Het college keurt een subsidieaanvraag voor het installeren van een zonneboiler goed.
7.

Aktename van een melding voor een iioa van klasse 3 - Labiese Michel - propaangastank
Berchemweg 181 te Oudenaarde

Het college neemt akte van een melding voor een iioa van klasse 3 - Labiese Michel - propaangastank
Berchemweg 181 te Oudenaarde.
8.

Stimuleren van composteren in de Volkstuinen

Dit punt is uitgesteld.
9.

Stopzetting van het dierenopvangcentrum Folyfoot vanaf 01/01/2022

Het college neemt kennis van de stopzetting van het dierenopvangcentrum Folyfoot vanaf 01/01/2022.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
10. Aanstellen + eedaflegging verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk stedenbouwkundig
inspecteur

Het college stelt een verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur aan
en deze legt dan ook de eed af.
11. Weigeren vermoeden van vergunning voor woning. Hauwaart zn.
Dit punt is uitgesteld.
12. O - Verlenen Omgevingsvergunning. Hemelrijkstraat 30. Rooien van een boom
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hemelrijkstraat 30 voor het rooien van een boom.
13. Verlenen Omgevingsvergunning. Waterhoek 1. Bouwen van een eengezinswoning
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Waterhoek 1 voor het bouwen van een
eengezinswoning.
14. Verlenen Omgevingsvergunning. Vaddenhoek 42. Aanpassen vergund ontwerp uitbreiden
woning, bouwen bijgebouw en zwembad
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 42 voor het aanpassen vergund
ontwerp voor het uitbreiden woning, bouwen bijgebouw en een zwembad.
15. Verlenen Omgevingsvergunning. Dijkstraat 45. Kunstwerk
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat 45 voor een kunstwerk.
16. Weigeren Omgevingsvergunning. Ravensdal 63. Plaatsen van een omheining
Het college weigert een omgevingsvergunning in Ravensdal 63 voor het plaatsen van een omheining.
17. Verlenen Omgevingsvergunning. Tuintjesstraat 9. Plaatsen van een tuinhuis
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tuintjesstraat 9 voor het plaatsen van een tuinhuis.
18. Verlenen Omgevingsvergunning. Beverestraat 26. Slopen bestaande bebouwing en oprichten
van 3 appartementen en commerciële ruimte
Het college verleent ene omgevingsvergunning in de Beverestraat 26 voor het slopen van een bestaande
bebouwing en het oprichten van 3 appartementen en commerciële ruimte.
19. Advies Omgevingsvergunning. Scheldekant 7. Bouwen van loods voor nabehandeling en
opslagzones voor grondstoffen
Het college brengt een gunstig advies uit voor een omgevingsvergunning in de Scheldekant 7 voor het
bouwen van een loods voor nabehandelingen en opslagzones voor grondstoffen.
20. Verslag projectvergadering Parking KWIK EINE - Pater Ruyffelaertstraat 61
Dit punt is uitgesteld.
21. Verslag projectvergadering Scheldekop
Het college neemt kennis van het verslag van de projectvergadering Scheldekop.
22. Raad voor vergunningenbetwistingen - Arrest - Esstraat
Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor vergunningenbetwistingen in de Esstraat .
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
23. Vleeshuis wordt (v)LEESHUIS programma opening
Het college gaat akkoord met de programmatie voor de opening van het "Vleeshuis wordt (v)LEESHUIS"
.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
24. Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.
EVENEMENTEN

25. Politiereglement op het verkeer nav omloop het nieuwsblad voor beloften
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav omloop het nieuwsblad voor
beloften.
26. Politiereglement op het verkeer nav triatlon van Vlaanderen
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer nav triatlon van Vlaanderen.
27. O - Politiereglement op het verkeer n.a.v. de StatieRommelmarkt
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. de StatieRommelmarkt.
28. Politiereglement op het verkeer n.a.v. speelstraat Broekstraat
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. speelstraat Broekstraat.
29. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Kermis Mullem
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Kermis Mullem.
30. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Taco's Night
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Taco's Night.
31. Politiereglement op het verkeer n.a.v. Kermis Heurne
Het college gaat akkoord met het politiereglement op het verkeer n.a.v. Kermis Heurne.
32. N - Overzicht nieuwe evenementenaanvragen | speelstraat Broekstraat - All Day Rugby bedankingsavond jeugdbewegingen - foxy reggae vibes - Kermis Heurne - Taco's Night Rasspeciale - Knaldiberg Op - Chiro Eine Driedaagse - Tuinwijkfeest - kermis Mullem strapdag KBO Nederename - kermis Eine - mobiel verkeerspark KBO Sint-Walburga Septemberfeesten - Overgang Scouts Sint-Walburga
Het college neemt nota van het overzicht van nieuwe evenementenaanvragen en gaat hiermee akkoord.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
33. Ruimen baangrachten en waterlopen 3e categorie - dienstjaar 2019. Goedkeuren van de
voorlopige en definitieve oplevering.
Het college gaat akkoord met de voorlopige en definitieve oplevering met betrekking tot de opdracht voor
het ruimen van baangrachten en waterlopen 3e categorie, dienstjaar 2019.
34. Ruimen van baangrachten en waterlopen van 3e categorie - dienstjaar 2019. Goedkeuren van
de eindafrekening.
Het college gaat akkoord met de eindafrekening met betrekking tot de opdracht ruimen van baangrachten
en waterlopen van 3e categorie, dienstjaar 2019.
35. Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen . Perceel 2 :
Reinigen van andere oppervlakten in diverse stadsgebouwen. Goedkeuring vrijgave borgtocht
Het college gaat akkoord met de vrijgave borgtocht voor de opdracht met betrekking tot het reinigen van
ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmw-gebouwen.
36. Restauratie Sint- Walburgakerk - fase 4 - koor. ereloon actualisatie van het ontwerp.
Het college gaat akkoord met de actualisatie van het ereloon met betrekking tot het ereloon voor de
restauratie van het koor van de Sint- Walburgakerk.
37. Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (OC): goedkeuring verrekening 5 t.b.v. € 8.164,37
Het college gaat akkoord met de verrekening inzake de opdracht met betrekking tot de aanpassingen aan
het ex-schoolgebouw Eine (OC).
38. Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1362431
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een torenkraan in de Broekstraat voor de
periode van 30/08 tot en met 23/12/2021.

39. Inname openbaar domein in de Nederenamestraat - dossier IOD1362308
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nederenamestraat voor de
periode van 11/08 tot en met 01/09/2021.
40. Inname openbaar domein in de Pontstraat - dossier IOD1359629
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Pontstraat voor de periode
van 19/08 tot en met 10/09/2021.
41. Inname openbaar domein in de Pauwel Vander Scheldenstraat - IOD1359137
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Pauwel Vander
Scheldenstraat voor de periode van 04/08 tot en met 04/09/2021.
42. Inname openbaar domein in de Baarstraat - IOD1357522
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een container, werfwagen(s) en
dakdekkerskraan in de Baarstraat voor de periode van 09 tot en met 20/08/2021.
43. Inname openbaar domein in de Baarstraat - dossier IOD1365840
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Baarstraat voor de periode
van 20 tot en met 30/08/2021.
44. Inname openbaar domein in de Dijkstraat - dossier IOD1365668
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Dijkstraat voor de periode
van 20/08 tot en met 16/10/2021.
45. Creatie virtuele, interactieve rondleiding. Goedkeuring gunning aan Discovr t.b.v. € 17.678,10
incl. btw
Het college gaat akkoord met de opdracht "Creatie virtuele, interactieve rondleiding" wordt gegund aan
Discovr t.b.v. € 17.678,10.
46. Goedkeuring verlenging opdracht externe dienst preventie en bescherming op het werk tem
31/10/2021
Het college keurt de verlenging opdracht externe dienst preventie en bescherming op het werk goed tot en
met 31/10/2021.
47. Inname openbaar domein in de Jules Lacroixstraat - dossier IOD1366697
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Jules Lacroixstraat voor de
periode van 25/08 tot en met 10/09/2021.
48. Leveren en plaatsen plateaulift in het Stadhuis. Goedkeuring gunning aan COOPMAN
ORONA NV t.b.v. € 15.488 inclusief 21% btw
Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht "Leveren en plaatsen plateaulift in het
Stadhuis" aan de firma COOPMAN ORONA NV t.b.v. € 15.488 inclusief 21% btw.
49. N - Aanleg dienstweg Maalderijstraat : stopzetting dossier.
Het college beslist dat het dossier van de aanleg dienstweg Maalderijstraat wordt stopgezet.
50. Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) – wijziging type radiatoren
Het college gaat akkoord met de restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) –
wijziging type radiatoren.
51. Erfpachtovereenkomst Sint-Jozefskerk
Dit punt is uitgesteld.
52. Stad Oudenaarde tegen Saveyn/Alluyn. Vertragingsboete.
Het college neemt kennis van de vertragingsboete Stad Oudenaarde tegen Saveyn/Alluyn.
BESTUUR SPORT

53. N - Kleine aanpassing verbindingsroute mountainbike tss Oudenaarde en Kluisbergen
Het college keurt de kleine aanpassing verbindingsroute mountainbike tss Oudenaarde en Kluisbergen
goed.
54. N - Inzet school BuSO Egmont en Hoorn
Het college gaat akkoord met de integratie van 2 groepjes jongeren van BuSo Egmont en Hoorn in de
werking van BIU groendienst en Sport.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
55. BBC onverhaalbare posten - parkeerretributies
Het college gaat akkoord met de onverhaalbare posten m.b.t. parkeerretributies.
56. BBC oninbaar - parkeerretributies
Het college gaat akkoord met de oninbare posten m.b.t. parkeerretributies.
57. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen.
58. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
59. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
60. Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3de kwartaal 2021 (rapportering
overeenkomstig kredietbewakingssysteem)
Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3de kwartaal 2021
(rapportering overeenkomstig kredietbewakingssysteem).
61. Interne controle van de centrale kas d.d. 05/08/21
Het college neemt kennis van de interne controle van de centrale kas d.d. 05/08/21.
62. Controle contante gelden van de centrale kas d.d. 05/08/2021
Het college neemt kennis van de controle contante gelden van de centrale kas d.d. 05/08/21.
BESTUUR PERSONEEL
63. Aanstelling van de jobstudenten voor stadsbestuur tijdens zomer 2021, aanvulling nr 3
Het college stelt jobstudenten aan voor het stadsbestuur zomer 2021, aanvulling nr 3.
KMO - HANDEL
64. Overname van een standplaats op de wekelijkse markt
Het college gaat akkoord met een overname van een standplaats op de wekelijkse markt.
65. Project Voka: Jobsin Oudenaarde
Het college beslist mee te werken aan het Project Voka om Jobsin Oudenaarde te lanceren.
JEUGD
66. Aanstelling van de vrijwilligers voor alle activiteiten van de jeugddienst.
Het college stelt verschillende vrijwilligers aan voor alle activiteiten van de jeugddienst.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
67. Aanstelling Wijk-Werkers BKO schooljaar 2021-2022
Het college stelt Wijk-Werkers BKO aan voor het schooljaar 2021-2022.

68. Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO schooljaar 2021-2022
Het college stelt vrijwilligers busvervoer BUSO aan voor het schooljaar 2021-2022.
69. Hulpacties noodweer juli 2021
Het college gaat akkoord om € 10.000 te doneren aan de solidariteitsactie ‘helpen helpt’ van Rode KruisVlaanderen en Croix-Rouge de Belgique.
70. Aanstelling vrijwilligers BKO
Het college stelt vrijwilligers BKO aan.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 16 augustus 2021.

