
Publicatie op 21 september 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - agenda gemeenteraad 27 september 2021 - goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 september 2021 en keurt 
deze goed.

2. Secretariaat - verslag Politiecollege 3 september 2021 - kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 3 september 2021.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

3. Veiligheid - Vervangen AED toestellen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vervanging van de huidige AED toestellen na het verlopen van de 
huurcontracten.

TOERISME

4. Toerisme - Aanstelling gidsen 2021 - goedkeuring

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op 
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2021.

ONTVANGSTEN

5. Ontvangsten - Plechtig moment afsluiten duurzame week - Stadhuis - Goedkeuring

Het college zal een ontvangst op het stadhuis aanbieden in kader van het afsluiten van de duurzame week.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Milieu - Volkegem - Smissestraat 27 - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke bemaling voor het 
plaatsen van een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 - tijdelijke bemaling voor het plaatsen 
van een kelder gelegen Smissestraat 27 te Oudenaarde.

7. Milieu - Week van de Duurzame Gemeente - beslissing

Het college gaat akkoord met de planning en budgettering van de Week van de Duurzame Gemeente.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN



8.  Ruimtelijke ordening - RUP Linkeroever SO planningsproces - goedkeuring 

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

9. RO - Deinzestraat 64 - Omgevingsvergunning - Oprichten van een gebouw met kantoorfunctie 
en/of commerciële functie na sloop bestaande bebouwing - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Deinzestraat 64 voor het oprichten van een gebouw 
met kantoorfunctie en/of commerciële functie na sloop van de bestaande bebouwing.

10. RO - Weldenstraat 126 - Omgevingsvergunning - Bouwen van 4 woningen met carport - 
goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Weldentraat 126 voor het bouwen van 4 woningen 
met carport.

11. RO - Markt 36 - Omgevingsvergunning - wijzigen voorgevel - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning Markt 36 voor het wijzigen van een voorgevel.

12. RO - Nestor De Tièrestraat 134 - Omgevingsvergunning - Vervangen van ramen - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 134 voor het vervangen van 
ramen.

13. RO - Korenbloemlaan 47 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden halfopen woning - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemlaan 47 voor het uitbreiden van een 
halfopen woning.

14. RO - Louise Mariekaai 11 - Omgevingsvergunning - Rooien van bomen - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Louise Mariekaai 11 voor het rooien van bomen.

15. RO - Markt 59 - Omgevingsvergunning - verbouwen van een woning tot twee appartementen 
met een niet-residentieel gelijkvloers - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning Markt 59 voor het verbouwen van een woning tot twee 
appartementen met een niet-residentieel gelijkvloers.

16.  RO - Broodstraat 27 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een handelspand met 
appartement -  goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broodstraat 27 voor het verbouwen van een 
handelspand met appartement.

17.  RO - Keirestraat 27 - Omgevingsverguning - Plaatsen van een kunststof luifel - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Keirestraat 27 voor het plaatsen van een kunststof 
luifel.

18.  RO - Ruiminge 4 - Omgevingsvergunning - bouwen van een eengezinswoning - Goedkeuring.

Het college verleent een omgevingsvergunning in Ruiminge 4 voor het bouwen van een 
eengezinswoning.

BESTUUR CULTUUR

19. Cultuur - Toevoegen Gevaertsdreef 01 aan lijst nominatieve subsidies - beslissing

Het college gaat akkoord met de toevoeging aan de lijst van nominatieve subsidies voor culturele 
organisaties van het Onafhankelijk Platform voor Hedendaagse Beeldende Kunst Gevaertsdreef01 voor 
een bedrag van 2.000 EUR en dit te laten bekrachtigen in de Gemeenteraad.

20. Cultuur - Boek Bos 't Ename steun receptie - beslissing

Het college gaat akkoord met de voorgestelde ondersteuning van de recepties van de boekvoorstelling “ 
Bos t’Ename” van Guido Tack op 15 en 16/10/21 zoals opgegeven: het voorzien van 10 vaatjes Ename 
Blond van 20 l.



21. Cultuur -  Socio-culturele vrijwilligers dienst cultuur-De Woeker 2021 - aanvulling lijst - 
beslissing

Het college gaat akkoord met de aanvulling lijst van de socio-culturele vrijwilligers cultuur-De Woeker 
2021.

22. Cultuur - Stopzetting permanent gebruik lokalen De BrandWoeker door Profo - kennisgeving

Het college beslist dat het permanent gebruik van lokalen De BrandWoeker door Profo wordt stopgezet.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

23. Archief - Formulier aanvraag uittreksels uit niet-openbare bevolkingsregisters en registers van 
burgerlijke stand - beslissing

Het college keurt het voorstel tot de publicatie en het gebruik van formulier met begeleidende tekst voor 
het bekomen van uittreksels uit niet-openbare bevolkingsregisters en registers van burgerlijke stand goed. 

EVENEMENTEN

24. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Grinta! Test Fest - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Grinta! Test Fest op 19 september 2021 goed.

25. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - foorkramen kermis Eine - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor foorkramen kermis Eine van 15-28 september 
2021 goed.

26. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Strapdag KBO Eine - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Strapdag KBO Eine op 17 september 2021 
goed.

27. Evenementen - Nieuwe aanvragen evenementen - goedkeuring

Het college keurt de nieuwe aanvragen voor evenementen goed.

28. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - fietel Eine - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. fietel Eine op 26-09-2021 goed.

29. Evenementen - Politiereglement - feestzone fietel Eine - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor feestzone fietel Eine op 26-09-2021 goed.

30. Evenementen - Plaatsen omheining - Amerikaans monument - Tacambaroplein - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de plannen van de American Monuments Battle Commission om poortjes 
en een omheining te plaatsen rond het terrein van het Amerikaanse monument, Tacambaroplein, met als 
opzet vandalisme en zwerfvuil te ontmoedigen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31. BIA - Onderhoudswerken aan de N46. Aanbrengen van de toplaag - beslissing

Het college keurt de werkwijze goed wat betreft het aanbrengen van de toplaag op de N46.

32. BIA -  Ruimen van baangrachten en waterlopen - 3e categorie - dienstjaar 2020 " goedkeuren 
van de 1e verrekening - goedkeuring

Het college keurt de eerste verrekening goed m.b.t. de opdracht inzake het ruimen van baangrachten en 
waterlopen van 3e categorie, dienstjaar 2020.

33. BIA :  Weg- en rioleringswerken in de Oudstrijdersstraat. Goedkeuren van verbeteringen aan 
de parkeervoorzieningen - beslissing



Het college keurt het principe goed van de parkeervoorzieningen m.b.t. de weg- en rioleringswerken in de 
Oudstrijdersstraat.

34. BIA - Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat - dossier IOD1316457 - beslissing

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een modulaire container in de Nestor De 
Tièrestraat voor de periode van 03/01 tot en met 07/02/2022. 

35. BIA - Inname openbaar domein in Diependale - dossier IOD1354118 - beslissing

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en werfwagen in 
Diependale voor de periode van 15 tot en met 20/11/2021.

36. BIA - Renovatie plat dak OC De Linde te Melden. Goedkeuring gunning

Het college verleent een goedkeuring van de gunning voor het renoveren van het dak van OC De Linde te 
Melden.

37. BIA - Rooien boom in de Mijttestraat - beslissing

Er wordt geen goedkeuring verleend aan het rooien van de boom in de Mijttestraat nr. 7.

BESTUUR SPORT

38. Sport -  Vraag D'Hondt Volley Oudenaarde plaatsen container t.h.v. nieuwe beachterreinen - 
goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

39. Sport - Karateclub  wil spiegel verkopen - beslissing

Het college beslist om niet in te gaan op het aanbod van karateclub Sai Sei Kan Oudenaarde om hun 
spiegel aan te kopen.

40. Sport  - Vraag sportdienst materiaal voor seingevers - goedkeuring

Het college gaat akkoord om geen materiaal voor seingevers aan te kopen, doch wel ter beschikking te 
stellen, ook voor langere periodes wanneer dit nodig blijkt.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

41. Mobiliteit - Aanvraag trajectcontroles voor N60 en N8 - beslissing

Dit agendapunt is verdaagd met 1 maand.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

42. Financiële dienst - BBC onverhaalbare posten - voor- en naschoolse opvang - beslissing

Het college gaat akkoord met de creditering van de foutief en ten onrechte opgemaakte facturen, 
daarnaast blijven kosten of een klein verschil openstaan.

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.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP



46. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Reinigen van ramen, beglazing en geveldelen van 
de gebouwen van Stad en OCMW Oudenaarde - Goedkeuring gunning

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

BESTUUR PERSONEEL

47. Personeel - Vervanging administratief medewerker bibliotheek - beslissing

Het college stelt een administratief medewerker bibliotheek aan met een vervangingsovereenkomst. 

48. Personeel - Aanpassing jobstudenten - beslissing

Het college gaat akkoord met de lijst van jobstudenten binnen het stadsbestuur.

49. Personeel - Aanstelling opvankgracht BKO - beslissing

Het college stelt een opvangkracht buitenschoolse kinderopvang aan, deeltijds (19u), niveau D1-D3, in 
contractueel dienstverband.

50.  Personeel - Medewerkers technische dienst - aanstelling

Het college stelt verschillende medewerkers van de technische dienst aan , zowel met contracten van 
bepaalde duur als met vervangingsovereenkomsten. 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

51. SAMWD - Aanvraag externe verhuur instrument - beslissing

Het College keurt de verhuur van een muziekinstrument aan een externe partner goed.

KMO - HANDEL

52. KMO - Eénmalige standplaats op de wekelijkse markt voor KBO College Sleutelbos - 
goedkeuring

Het college keurt de éénmalige standplaats van KBO college Sleutelbos op de wekelijkse markt goed.

53. KMO - Toekennen van de tweede schijf subsidie aan vzw Oudenaarde Winkelstad - 
goedkeuring

De stad Oudenaarde betaalt een tweede schijf van de werkingssubsidie. De VZW Oudenaarde Winkelstad 
zal deze subsidie aanwenden voor de doelstelling zoals omschreven in haar statuten.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

54. BKO - aanstelling vrijwilligers - goedkeuring

Het college stelt vrijwilligers aan voor de organisatie van de Buitenschoolse kinderopvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 20 september 2021.


