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TOERISME

1. Toerisme - Aanstelling socio-culturele vrijwilligers 2021- aanpassing van de lijst - goedkeuring

Het college stelt een aantal socio-culturele vrijwilligers aan voor medewerking op evenementen, aan de 
balie van toerisme en/of in het museum. De lijst met vrijwilligers wordt opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd indien er wijzigingen of toevoegingen zijn. 

ONTVANGSTEN

2.  Ontvangsten - Gebruik van de Volkszaal door rechtbank van eerste aanleg OVL - Stadhuis - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het gratis gebruik van de Volkszaal, mits betaling van de waarborg door de 
Rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen voor hun nieuwjaarsreceptie.

3.  Ontvangsten - Aanvraag gebruik volkszaal Politiezone Vlaamse Ardennen - Stadhuis - 
Goedkeuring

 Het college gaat akkoord met het gratis gebruik van de Volkszaal door de politiezone Vlaamse 
Ardennen, mits betaling van de waarborg.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4. Milieu - Installatie van een groendak - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor installatie van een groendak goed. 

5. Sport - Verplichting tot het gebruik van herbruikbare drankverpakkingen op alle 
evenementen - beslissing

Verdaagd. Een reglement dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.

6. Milieu - Opstart van bodemonderzoeken mbt PFAS - beslissing

De door OVAM aangestelde bodemsaneringsdeskundige gaat van start met bodemonderzoeken op de 
risicolocaties voor PFAS te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7.  Biro - Huisvesting - Elfdagwandkouter 1 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - 
beslissing

Het beroep is onontvankelijk en ongegrond. Het pand in de Elfdagwandkouter 1, 9700 Oudenaarde wordt 
niet geschrapt uit het leegstandsregister.



8.  Biro - Huisvesting - Doornikstraat 22 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - 
beslissing

Het beroep is onontvankelijk en ongegrond. Het pand in de Doornikstraat 22, 9700 Oudenaarde wordt 
niet geschrapt uit het leegstandsregister.

9.  Biro - Huisvesting- Beaucarnestraat 19 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - 
beslissing

Het beroep is ontvankelijk maar ongegrond. Het pand in de Beaucarnestraat 19, 9700 Oudenaarde wordt 
niet geschrapt uit het leegstandsregister.

10.  Biro - Huisvesting - Dijkstraat 39 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - beslissing

Het beroep is ontvankelijk maar ongegrond. Het pand in de Dijkstraat 39, 9700 Oudenaarde wordt niet 
geschrapt uit het leegstandsregister.

11. RO - Doornikse Heerweg 43 - Omgevingsvergunning - Slopen van bijgebouwen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 43 voor het slopen van 
bijgebouwen.

12. RO - Vlaanderenstraat 2 -  Bouwen van revalidatiecentrum na afbraak bestaande gebouwen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vlaanderenstraat 2 voor het bouwen van een 
revalidatiecentrum na afbraak bestaande gebouwen.

13. RO - Markt 17 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een uitschuifbare zonneluifel - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning op de Markt 17 voor het plaatsen van een uitschuifbare 
zonneluifel.

14. RO - Rotse zn - Omgevingsvergunning - Aanleggen van een poel en kappen van bomen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Rotse voor het aanleggen van een poel en kappen van 
bomen.

BESTUUR CULTUUR

15.  Cultuur - Aanvraag Feestcheque door Vaderlandslievende Vereniging Nederename - 
beslissing

Het college gaat niet in op de aanvraag van een feestcheque door Vaderlandslievende Vereniging 
Nederename.

16. Cultuur - Toekenning subsidie op naam aan het initiatief Cultuurkanaal.be - goedkeuring - 
beslissing.

Het college gaat akkoord met de toekenning subsidie op naam aan het initiatief Cultuurkanaal.be .

17.  Cultuur - Bepalen toegangsprijzen De Woeker najaar 2021 - beslissing

Het college gaat akkoord met de toegangsprijzen van de avond-, familie- en schoolvoorstellingen tijdens 
het najaar 2021 in De Woeker.

18. Cultuur - vraag ontvangst ten Stadhuize n.a.v. 60-jarig bestaan koor Tebasco op 23/10/2021 - 
goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de ontvangst ten Stadhuize n.a.v. 60-jarig bestaan koor Tebasco op 
23/10/2021.

19. Cultuur -  Familievoorstellingen De Woeker 2021-2022 + evaluatie seizoen 2020-2021- 
beslissing..



Het college gaat akkoord met de voorgestelde familievoorstellingen voor seizoen 2021-2022 in De 
Woeker en keurt de financiële consequenties hiervan goed.

BESTUUR CULTUUR. MOU

20.  Mou - project digitale datacollectie - deelname - goedkeuring

Het Mou wenst toe te reden tot het project digitale datacollectie van het museumnetwerk Vlaamse 
Ardennen (EVA). Het college keurt de engagementsverklaring voor deelname aan het project goed.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

21. Burgerzaken - Begraafplaats - Wijziging begunstigde concessie familie Van de Mergel - 
beslissing

Het college gaat akkoord met de wijziging begunstigde concessie.

22. Burgerzaken - Begraafplaatsen - Wijziging begunstigde concessie familie Roger Verzelen - 
beslisisng

Het college gaat akkoord met de wijziging begunstigde concessie familie Roger Verzelen.

EVENEMENTEN

23.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer - seniorensportnamiddag - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor seniorensportnamiddag op 18-11-2021 goed.

24.  Evenementen - nieuwe aanvragen - goedkeuring

Het college keurt de nieuwe aanvragen evenementen goed.

25.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer - week van de markt - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor week van de markt op 07-10-2021 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26. BIA - werking van de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden - kennisgeving.

De werking van de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden wordt ter kennisgeving 
voorgelegd. 

27. BIA  - restauratie van een kroniek van het stadsarchief - goedkeuring van de lastvoorwaarden, 
raming en gunning - goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden, raming en gunning met betrekking tot de" restauratie van een 
kroniek van het stadsarchief " goed.

28.  BIA - Inname openbaar domein in de Bevrijdingsstraat - dossier IOD1395733 - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Bevrijdingsstraat voor het plaatsen van 
een stelling met onderdoorgang en een mobiele kraan voor dakwerken van 7 oktober 2021 tot en met 15 
oktober 2021.

29.  BIA - Inname openbaar domein in Ter Eecken - dossier IOD1398382 - goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de Inname openbaar domein in Ter Eecken voor het plaatsen van een 
stelling met onderdoorgang en een mobiele kraan voor dakwerken van 12 oktober 2021 tot en met 21 
oktober 2021.

30.  BIA - Inname openbaar domein in de Desiré Waelkensstraat - dossier IOD1397446 - 
goedkeuring  



Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Desiré Waelkensstraat voor het plaatsen 
van een stelling voor dakwerken van 21 september 2021 tot en met 8 oktober 2021  .

31.  BIA - Vleeshuis totaalinrichting - collegebeslissing dd° 6 september 2021 houdende de 
goedkeuring van verrekening 1 t.e.m. 6 wordt ingetrokken - goedkeuring

Het college gaat niet akkoord met het Vleeshuis totaalinrichting - collegebeslissing dd° 6 september 2021 
houdende de goedkeuring van verrekening 1 t.e.m. 6 en wordt ingetrokken.

32.  BIA - Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2)” - verrekening 17 - 
goedkeuring

Het college is akkoord met de verrekening 17 van de opdracht “Restauratie en herbestemming 
O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) .

33. BIA - Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum) - verrekening 7 t.b.v. € 
1.501,70 exclusief btw - goedkeuring

Het college verleent goedkeuring aan de verrekening 7 van de opdracht “Aanpassingen aan ex-
schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum).

34. BIA - gebruik micro-installatie raadzittingen door collega- lokale besturen Maarkedal en 
Kruisem - beslissing

Het college gaat akkoord met het ter beschikking stellen van de micro-installatie aan de collega-besturen 
van Maarkedal en Kruisem. Hiervoor wordt per zitting een forfaitair bedrag van € 150,00 aangerekend.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

35.  Parkeerverbod met gele lijnen in de Paalstraat

Het college gaat akkoord met het uitvaardigen van een parkeerverbod d.m.v. onderbroken gele lijn op de 
stoeprand tegenover de uitrit van het bedrijf COS nv. Dit over een lengte van 40m. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

36. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 
91.577,95.

37. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

38. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

39. Personeel - Verlenging tijdelijke vervanging administratief medewerker BIRO - beslissing

Het college verlengt de aanstelling van een tijdelijke administratief medewerker BIRO. 

40. Personeel - Aanstelling tijdelijk administratief medewerker toerisme - beslissing

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker op de dienst 
toerisme. 

41.  Personeel - Medewerker technische dienst - aanstelling - beslissing

Het college stelt een medewerker van de technische dienst aan. 

42. Personeel - toelichting bij dossier arbeidsongeval - kennisname

Het schepencollege neemt kennis van een beslissing inzake arbeidsongeval.



KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

43. SMAWD - Aanstellen vrijwilliger SAMWD en KABK - goedkeuring

Het college stelt vrijwilligers aan voor de muziekacademie en de academie voor beeldende kunst. 

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

44. KABK - Aanstellen van vrijwilliger voor toezicht in de KABK - beslissing

 Het college stelt vrijwilligers aan voor toezicht in de KABK.

KMO - HANDEL

45. KMO - Aanvraag pop-up winterbar: Jägerbar, Galgestraat 157 te Oudenaarde  – goedkeuring

Verdaagd. Het college vraagt om de openingsuren die vorig jaar goedgekeurd zijn ook in het punt op te 
nemen als bijkomende info.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

46. BKO - subsidie aanvraag buitenschoolse opvang en activiteiten (decreet BOA) periode 2021-
2031- goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor subsidies Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) 
aan Opgroeien voor de periode 2021-2031. 

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 4 oktober 2021.


