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TOERISME

1. Toerisme - Impulsproject - Iedereen verdient vakantie - Budgetvriendelijk en toegankelijk 
toeren - Toerisme Vlaamse Ardennen - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het door Toerisme Vlaamse Ardennen ingediende project bij Toerisme 
Vlaanderen ikv het impulsproject "Iedereen verdient vakantie" . Samen met Stad Ronse en Toerisme 
Oost-Vlaanderen zal ook Oudenaarde als partner bij de projectrealisatie worden betrokken.

ONTVANGSTEN

2. Ontvangsten - Jubilea november 2021 - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de jubilea november 2021.

3.  Ontvangsten - Ontvangst en rondleiding stadhuis Europese delegatie - Bernardusscholen - 
Goedkeuring

De Bernardusscholen vragen een korte rondleiding en ontvangst in het stadhuis ikv bezoek van een 
Europese delegatie.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4.  Milieu - installatie van dakisolatie - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor dakisolatie goed. 

5.  Milieu - Oudenaarde - Gelukstede 31 - IIOA van klasse 3 - handcarwash - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het exploiteren van een 
handcarwash gelegen Gelukstede 31 te Oudenaarde.

6. Milieu - Glasbollen Abdijstraat - beslissing

Het college gaat akkoord met de verplaatsing van de glasbollen ter hoogte van de spoorwegbrug in de 
Abdijstraat naar de parking in de Lotharingenstraat.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7.  BIRO - Huisvesting - Broekstraat 344 - herstelvordering wooninspectie - beslissing

Het college sluit zich aan bij de herstelvordering van de Wooninspectie van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen te Gent inzake een inbreuk op de Vlaamse Codex Wonen van 2021 betreffende het pand in de 
Broekstraat 344 waarvoor proces-verbaal werd opgemaakt op 11/10/2021 onder het nummer 
OU.66.WI.102700/2021.

8.  BIRO - Huisvesting - Aanvraag sociaal woonbeleidsconvenant 01.01.2022-31.12.2024 - 
Goedkeuring



De stad gaat akkoord met de 3 projecten zoals hierboven vermeld en dat hiervoor een aanvraag wordt 
ingediend bij de VMSW voor een SWBC voor de periode van 01.01.2022 t.e.m. 31.12.2024 om te zorgen 
voor gesubsidieerde financiering.

9. RO - Olmstraat 3 - Omgevingsvergunning - Verbouwen, uitbreiden en omvormen van 
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonst - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Olmstraat 3 voor het verbouwen, uitbreiden en 
omvormen van een landbouwhoeve naar veeartsenkundige kliniek met woonst.

10. RO - Pelikaanstraat 3 - Omgevingsvergunning - Slopen garage en bouwen tuinhuis/atelier - 
Goedkeuring

 Het college verleent een omgevingsvergunning in de Pelikaanstraat 3 voor het slopen van een garage en 
het bouwen  van een tuinhuis/atelier.

11.  RO - Heurnestraat 2 - omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden van een woning en 
functiewijziging - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 2 voor het verbouwen en uitbreiden 
van een woning en functiewijziging.

12. RO - Kortijkstraat 34 - Omgevingsvergunning - Afbraak woning en bouwen halfopen woning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 34 voor de afbraak van een woning en 
het bouwen van een halfopen woning.

13.  RO - Bostkant - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Boskant voor het verkavelen van grond.

14. RO - Akkerstraat 14 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden ééngezinswoning en slopen tuinhuis 
- Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Akkerstraat 14 voor het uitbreiden van een 
ééngezinswoning en het slopen van een tuinhuis.

15. RO - Schaatsputte 10 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning met bijgebouw - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Schaatsputte 10 voor het bouwen van een woning 
met bijgebouw.

16. RO - Burg 14 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden bestaand terras - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Burg 14 voor het uitbreiden van een bestaand terras.

17.  RO - Oudstrijdersstraat 28 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - 
goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Oudstrijdersstraat 28 voor het verbouwen van een 
woning.

18.  RO - Schapendries 44 - Omgevingsvergunning - Woonerf - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Schapendries 44 voor een woonerf.

19.  RO  - Ronseweg 122 - Omgevingsvergunning - bouwen van een foodstore - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ronseweg 122 voor het bouwen van een foodstore.

20.  RO - Lindestraat 48 - Omgevingsvergunning - oprichten gebouw diepvriestoren - weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Lindestraat 48 voor het oprichten van een gebouw 
met diepvriestoren.



BESTUUR CULTUUR

21. Cultuur - Aanvraag Muziekcheque door OKRA Nederename / Johny Boriau – goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een muziekcheque door OKRA Nederename.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

22. Archief - Aanvraag uittreksels - Goedkeuring

Het college verleent toestemming aan een persoon tot het bekomen van uittreksels uit niet-openbare 
bevolkingsregisters, met betrekking tot de vermelde personen in zijn verzoekschrift.

BESTUUR CULTUUR. MOU

23. MOU - Bruikleen van een 17de-eeuwse Tazza uit de collectie MOU aan het Stadsarchief 
Brugge in functie van de tentoonstelling Brugge 1441 - beslissing

Het college gaat akkoord met de bruikleen van het MOU indien de stad Brugge en de Nationale Loterij 
voldoet aan de bruikleenvoorwaarden.

EVENEMENTEN

24.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer - 11 novemberviering - goedkeuring

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

25.  Evenementen - nieuwe aanvragen - goedkeuring

Het college keurt de  nieuwe aanvragen evenementen goed.

26.  Evenementen - tweede uitbetalingsronde subsidies - goedkeuring

Het college geeft de goedkeuring van de tweede uitbetalingsronde voor subsidies aan instellingen ten 
dienste van gezinnen.

27.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer - Te Deum op Koningsdag - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor het Te Deum op Koningsdag op 15-11-2021 
goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

28. Weg - en rioleringswerken langs de N457 te Maarkedal  - stadsaandeel Schorisseweg  - 
goedkeuren van de voorlopige oplevering, eindafrekening en stadsaandeel in de werken - 
beslissing

Het college keurt de voorlopige oplevering, eindafrekening en het stadsaandeel  met betrekking tot  de 
weg - en rioleringswerken langs de N457 - stadsaandeel Schorisseweg goed.

29. BIA - toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor het aanmaken, 
verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques  - beslissing

Het college keurt de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques goed.

30.  BIA - aanstellen van een curator voor de tentoonstelling Margaretha  Van Parma - 
goedkeuren van de overeenkomst - beslissing 

Het college keurt de overeenkomst houdende het aanstellen van een curator voor de tentoonstelling 
Margaretha Van Parma goed.

31.  BIA - Proximus - Ronseweg, Dokter Honoré Dewolfstraat, Jan Baptist Eeckhoutskaai, 
Armenlos  werken - goedkeuring



Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Ronseweg, Dokter Honoré Dewolfstraat, Jan Baptist Eeckhoutskaai en Armenlos.

32.  BIA - rioolaansluitingen 2022 - lijst aan te schrijven aannemers - goedkeuring

Het college keurt de lijst met aan te schrijven aannemers voor de opdracht rioolaansluitingen en 
overwelven grachten 2022 goed.

33. BIA  - recreatiedomein Donk - aanleg speelplein en omgevingswerken - goedkeuren van de 
voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave van de gestelde borg - beslissing

Het college keurt de voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave van de gestelde  borg  met 
betrekking tot de werken "  recreatiedomein Donk - aanleg speelplein en omgevingswerken " goed.

34.  BIA - St.Vedastusstraat - Fluvius - ondergronds brengen nutsleidingen - goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de raming voor het dossier "ondergronds brengen laagspannings-
, hoogspannings-, lagedruk- en openbaar verlichtingsnet goed.

35.  BIA - Inname openbaar domein in de Hendrik Consciencestraat - dossier IOD1414589 - 
goedkeuring

Het college verleent machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Hendrik Consciencestraat voor de 
periode van 15 tot en met 19/11/2021.

36.  BIA - Restauratie en herbestemming O.L.V.-hospitaal-fase 1: verrekening 9  - beslissing

Het college keurt de verrekening 9 goed voor de restauratie en herbestemming O.L.V.-hospitaal-fase 1. 

37.  BIA – Gunning studieopdracht cultuursite De Woeker - Goedkeuring

Het college keurt de gunning studieopdracht cultuursite De Woeker goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

38. Fin - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2019 & 
2020, kohierartikels 559000134 - 559000135 & 550000009 - 550000010 - niet ontvankelijk - 
beslissing

Het bezwaar is niet ontvankelijk en bovendien ongunstig. Er kan dan ook geen terugbetaling gevorderd 
worden.

39.  Bestuur Financiële Zaken - Onverhaalbare posten - Betalend parkeren - beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de parkeerretributie en de kost ten belope 
van € 40,00 onverhaalbaar te boeken.

40. Bestuur Financiële zaken - BBC oninbare posten - Voor- en naschoolse opvang - beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het oninbaar boeken van de dossiers ten 
belope van € 292,61.

41.  Bestuur Financiële Dienst - BBC Onverhaalbare posten - Voor- en naschoolse opvang - 
beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de foutief en ten onrechte opgemaakte 
facturen en alsook de kosten of een klein verschil welke blijven openstaan voor de dienst voor- en 
naschoolse opvang en dit voor een totaalbedrag van € 291,50.

42. Bestuur Financiële Zaken - BBC Oninbare posten - beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het oninbaar boeken van de dossiers ten 
belope van € 286,00.

43. Bestuur Financiële Zaken - BBC Onverhaalbare posten - Kosten betalend parkeren - beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de kosten ten belope van € 45,00 
onverhaalbaar te verwerken.



44. Fin - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000126 & 550000127 - ongunstig - beslissing

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000126 & 550000127 wordt als ongunstig aanschouwt.

45. Fin - Addendum op gemeenteraadsbeslissing betreffende de algemene gemeentelijke heffing - 
beslissing

Een addendum aan de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 2019 inzake de algemene gemeentelijke 
heffing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 november 2021.

46. Fin - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

47. Fin - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

48. Fin - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
3.006.972,60.

49. Bestuur Financiële zaken -  Interne controle van de hoofdkassa d.d. 18/10/2021 - kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de hoofdkassa d.d. 
18/10/2021.

50. Bestuur Financiële zaken -  Controle van de contante gelden van de hoofdkassa d.d. 18/10/2021 
- kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de controle van de contante gelden van de 
hoofdkassa d.d. 18/10/2021.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

51.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van een RFID zelfuitleenbalie voor de 
gevangenisbibliotheek gunning – goedkeuring

Het Schepencollege keurt de gunning van de zelfuitleenbalie voor de gevangenisbibliotheek goed.

52.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Levering van dranken - lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring

Het Schepencollege keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze in het dossier "Levering van dranken" 
goed.

53.  Personeel - Verlenging aanstelling coördinator Huis van het Kind - Beslissing

Het college verlengt de aanstelling van de coördinator voor het Huis van het Kind.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

54. KABK - Mededeling van vacante betrekkingen voor vaste benoemingen op 1 januari 2022 - 
beslissing

Het College gaat akkoord met deze vacantverklaringen voor vaste benoeming op 1 januari 2022.

55. KABK - Correctie Professionaliseringstraject KABK 2021-2022 - beslissing

Het college gaan akkoord met het professionaliseringsplan 2021-2022 van de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunst. 



KMO - HANDEL

56.  Kmo - Subsidie startende ondernemers. Toekennen van de subsidie aan Rosiek Nirk Astrid, 
Gevaertsdreef 7 b te Oudenaarde - goedkeuring

Het college kent een subsidie toe aan een startende ondernemer.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 29 oktober 2021.


