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ONTVANGSTEN
1.

Ontvangsten - Ontvangst brandweer Oudenaarde Sint-Barbara in de Volkszaal - Stadhuis Goedkeuring

Brandweer Oudenaarde vraagt een ontvangst aan ter gelegenheid van het jaarlijkse Sint-Barbarafeest. Het
college gaat hiermee akkoord.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
2.

Milieu - Oudenaarde - Galgestraat 157 - IIOA van klasse 3 - tijdelijke winterbar Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het exploiteren van een tijdelijke
winterbar gelegen Galgestraat 157 te Oudenaarde.
3.

Milieu - Melden - Steenbeekdries 1 - overdracht IIOA van klasse 2 - rundveebedrijf Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een overdracht van een IIOA van klasse 2 van het
rundveebedrijf gelegen Steenbeekdries 1 te Oudenaarde.
4.

Milieu - installatie van een regenwaterinstallatie - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een regenwaterinstallatie goed.
5.

Milieu - Mater - Hauwaart 5 - veranderen van een IIOA van klasse 1 - melkveebedrijf Gunstig

Het college geeft gunstig advies voor de verandering van een IIOA van klasse 1 van het melkveebedrijf
gelegen Hauwaart 5 te Oudenaarde.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
6.

BIRO - Huisvesting - Westerring 29C (Meulewal) - recht van voorkoop - beslissing

De Stad neemt geen gebruik van hun recht van voorkoop voor de bedrijfsunit gelegen Westerring 29C
(Meulewal) te Oudenaarde.
7.

RO - Textielstraat 3 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een vrijstaande woning goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Textielstraat 3 voor het bouwen van een vrijstaande
woning.
8.

RO - Huishoudelijk reglement GECORO - herziening - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

9.

RO - Tuinwijk 41 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van veranda ( + afbraak bestaande
veranda) - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tuinwijk 41 voor het plaatsen van een veranda +
afbraak bestaande veranda.
10. RO - Prins Leopoldstraat - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een rijwoning goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Prins Leopoldstraat voor het verbouwen van een
rijwoning.
11. RO - Omloop 2 - Omgevingsvergunning - herbouwen van een aangebouwde berging goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in Omloop 2 voor het herbouwen van een aangebouwde
berging.
12. RO - Wallestraat 33 - Omgevingsvergunning - Bouwen van 2 eengezinswoningen koppelbouw
en garage - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wallestraat 33 voor het bouwen van 2
eengezinswoningen koppelbouw en garage.
13. RO - Omloop - Omgevingsvergunning - bouwen twee woningen in gesloten bebouwing goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in Omloop voor het bouwen van twee woningen in
gesloten bebouwing.
14. RO - Hauwaart 109 - Omgevingsvergunning - uitbreiden van een loods na sloop bestaande
loods - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hauwaart 109 voor het uitbreiden van een loods na
sloop van de bestaande loods.
15. RO - Smissestraat 107 - Omgevingsvergunning - bouwen van een veranda - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Smissestraat 107 voor het bouwen van ene veranda.
16. RO - Waterhoek 3 - Omgevingsvergunning - Aanleggen van een terras - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Waterhoek 3 voor het aanleggen van een terras.
17. RO - Nestor De Tierestraat 64 - Omgevingsvergunning - verbouwen van een woning Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 64 voor het verbouwen van
een woning.
18. RO - Kerkgate 58 - Omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in Kerkgate 58 voor het verbouwen van een woning.
19. RO - Olmstraat 3 - Omgevingsvergunning - Verbouwen, uitbreiden en omvormen van
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonst - Goedkeuring
Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.
BESTUUR CULTUUR
20. Cultuur - Tegemoetkoming aan de Oudenaardse ontmoetingscentra omwille van corona voor
het jaar 2020 – berekening van de bedragen - goedkeuring
Het college gaat akkoord met een tegemoetkoming aan de Oudenaardse ontmoetingscentra voor de
gemaakte vaste kosten in tijde van corona 2020.
21. Cultuur - Vrije tijd: voorzien fiscale attesten projecten andere organisaties – weigering
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het niet-uitreiken van fiscale attesten voor
private organisatoren van sport- en jeugdkampen.

22. Cultuur - Muziekcheques: aangepaste lijst geregistreerde muzikanten - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de aangepaste lijst van nieuwe geregistreerde muzikanten voor
muziekcheques.
BESTUUR CULTUUR. MOU
23. Cultuur MOU - Motivering deelname aan oproep subsidiepremie Onroerend Erfgoed en
Toerisme voor projecten in beschermde erfgoedlocaties die een toeristische finaliteit hebben of
zullen krijgen-deelname - goedkeuring
Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan de eerste selectieronde
van Onroerend Erfgoed en Toerisme voor projecten in beschermde erfgoedlocaties die een toeristische
finaliteit hebben of zullen krijgen.
EVENEMENTEN
24. Evenementen - nieuwe aanvragen - goedkeuring
Het college keurt de nieuwe aanvragen voor evenementen goed.
25. Evenementen - Aanstelling verenigingswerkers 2021 - evenementen - socio-culturele sector goedkeuring
Het college stelt een aantal verenigingswerkers aan voor medewerking op evenementen, activiteiten
ingericht door dienst toerisme & evenementen binnen de socio-culturele sector.
26. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - 12.000 jaar Bos t'Ename - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor 12.000 jaar Bos t'Ename op 24-10-2021 goed.
27. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - nacht van de jeugdbeweging - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor nacht van de jeugdbeweging op 22-10-2021
goed.
28. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Koppenbergcross - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Koppenbergcross op 01-11-2021 goed.
29. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Koppenbergcross feestzone - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Koppenbergcross feestzone op 01-11-2021
goed.
30. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - 1 jaar Sel De Mer - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor 1 jaar Sel De Mer op 21-11-2021 goed.
31. Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Barbacoa - goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Barbacoa op 31-10-2021 goed.
32. Evenementen - kerstmarkt: verdeling chalets, afsprakennota en plan - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de verdeling chalets, afsprakennota en plan kerstmarkt 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
33. BIA - ruimen van baangrachten en waterlopen 3de categorie - dienstjaar 2022 - bestek nr.
W83752021 - goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing
Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot " ruimen van baangrachten en
waterlopen 3de categorie - dienstjaar 2022 " goed.
34. BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting – perceel 2: vast meubilair. Bij- en
meerwerken - goedkeuring

Het college keurt de bij- en meerwerken voor de herinrichting van de bibliotheek, perceel 2: vast
meubilair goed.
35. BIA - Lastvoorwaarden maaien met opvang : wegbermen en grachtbermen 2022 goedkeuring
Het college keurt de lastvoorwaarden voor het dossier maaien met opvang : wegbermen en grachtbermen
2022 goed.
36. BIA - Dagvaarding NV De Kortrijkse Toren: aanstellen advocaat - goedkeuring
Het college stelt een advocaat aan voor een dagvaarding van een dossier van de dient BIA.
37. BIA - Aankoop AED-toestellen - Goedkeuring
Het college geeft zijn goedkeuring voor de aankoop van AED-toestellen.
BESTUUR SPORT
38. Sport - OB Koppenbergcross - goedkeuring
Het college gaat akkoord met de organisatie van de Koppenbergcross 2021.
39. Sport - Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking bij de sportdienst - beslissing
Het college gaat akkoord met het aanstellen van monitoren en vrijwilligers bij de sportdienst.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
40. Mobiliteit - verwijdering parkeerplaats Kasteelstraat - Beslissing
Het college laat een parkeerplaats verwijderen in de kasteelstraat.
41. Mobiliteit - Parkeerverbod Martijn Van Torhoutstraat - Beslissing
Het college gaat akkoord met het uitvaardigen van een parkeerverbod d.m.v. onderbroken gele lijn op de
stoeprand naast de uitrit residentie Zéno in de Martijn van Torhoutstraat 121. Dit over een lengte van 6m.
42. Mobiliteit - Aanvraag mindervalide parkeerplaats Nestor de Tierestraat - Beslissing
Het college gaat akkoord met het plaatsen van een E9a parkeerbord voor mindervaliden thv de Nestor de
Tièrestraat nummer 33 en het politiereglement voor de aanvraag van deze mindervalide parkeerplaats.
43. Mobiliteit - Parkeerverbod in de Bourgondiestraat - Beslissing
Het college gaat akkoord met een parkeerverbod in de Bourgondiëstraat door middel van het plaatsen van
gebodsborden E1 beginnende van de oranje paal begin blauwe zone tot aan huisnummer 7 (Axel
Lenaerts).
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
44. Fin - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
199.916,39.
45. Fin - Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
46. Fin - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
47. Bestuur Financiële zaken - Kastoestand op datum van 30/9/2021 voor de STAD/OCMW Kennisgeving
Het college neemt kennis van de kastoestand dd. 30/9/2021 voor de Stad-OCMW.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
48. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Gunning drukken en leveren van drukwerk op
afroep - goedkeuring
Het college keurt de gunning voor het drukken en leveren van drukwerk op afroep goed.
49. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Lastvoorwaarden en gunningswijze plaatsen en
ledigen van afvalcontainers - Diestjaar 2022 - goedkeuring
Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het plaatsen en ledigen van afvalcontainers
goed.
BESTUUR PERSONEEL
50. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie jeugdprogrammator- beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een jeugdprogrammator nominatief aan.
51. Personeel - Vacantverklaring van de functie van coördinator gebouwenbeheer, niveau B4-B5 Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van coördinator gebouwenbeheer, in
voltijds contractueel dienstverband, niveau B4-B5, te begeven via aanwerving, interne mobiliteit en
bevordering vacant.
52. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie diensthoofd aankoop, juridische
zaken en vastgoed - Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een diensthoofd aankoop, juridische zaken en vastgoed nominatief aan.
53. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie - Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte nominatief aan.
54. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie selectie medewerker marketing en
communicatie dienst toerisme - Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een medewerker marketing en communicatie dienst toerisme nominatief aan.
55. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie selectie medewerker MOU Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een medewerker MOU nominatief aan.
56. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie selectie hoofdmedewerker
financiën - Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
een hoofdmedewerker financiën nominatief aan.
57. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie selectie zaalwachter - Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van
zaalwachter nominatief aan.
58. Personeel - Verlenging tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker, dienst
toerisme - Beslissing
Het college van burgemeester en schepen verlengt de tijdelijke aanstelling van een administratief
medewerker op de dienst toerisme.
59. Personeel - Verlenging aanstelling medewerker technische dienst - Beslissing

Het college van Burgemeester en Schepenen verlengt de aanstelling van een medewerker bij de
technische dienst.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
60. KABK - Professionaliseringstraject KABK 2021-2022 - beslissing
Het college gaan akkoord met het professionaliseringsplan 2021-2022 van de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunst.
61. KABK - Aanpassingen academiereglement KABK - beslissing
Het college keurt het nieuwe academiereglement KABK goed.
KMO - HANDEL
62. KMO - Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt - goedkeuring
Het college gaat akkoord met het stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt vanaf 1 januari
2022.
63. Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Foodway, Nederstraat 70 te Oudenaarde - goedkeuring
Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak in de nederstraat.
64. Kmo - Toekennen van een subsidie voor startende ondernemers: Denoyette Stephan,
Krekelput 12 te Oudenaarde - goedkeuring
Het college kent een subsidie voor startende ondernemers toe aan een nieuwe ondernemer.
JEUGD
65. Jeugd - Wijziging locatie sintintrede - Goedkeuring
Het college gaat akkoord met de wijziging van De sintintrede aan Pamele, omwille van logistieke
redenen.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
66. BKO en Sociale Zaken - Opstart project 'Try: scoren op het veld en in de klas' (BOA) +
aanstellen vrijwilligers - beslissing
Het college stelt vrijwilligers aan voor de opstart project 'Try: scoren op het veld en in de klas' (BOA).
67. BKO - toekennen kilometervergoeding voor vrijwilligers schooljaar 2021-2022 - beslissing
Het college zal vrijwilligers een kilometervergoeding toekennen voor het schooljaar 20021-2022.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in
zitting van 25 oktober 2021.

