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TAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

VRIJDAG 29 OKTOBER 2021 OM 10.40 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam, Sybille De Vos, Julie Dossche: schepenen

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - Uitnodiging vergadering Zoneraad Brandweerzone Vlaamse Ardennen - 
kennisgeving

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda op 29 oktober 2021 alsook van 
alle bijlagen.

2. Secretariaat - Verslag politiecollege 22 oktober 2021- kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 22 oktober 2021.

ONTVANGSTEN

3.  Ontvangsten - Ontvangst n.a.v. 75 jaar Senioren Openbare Besturen - Stadhuis - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vraag van De Senioren Openbare Besturen om ontvangen te worden 
door het stadsbestuur n.a.v. hun 75-jarig bestaan.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4.  Milieu - installatie van een groendak - goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor dakisolatie goed.

5. Milieu - Melden - Berchemweg 317 - IIOA van klasse 3 - plaatsen ondergrondse 
propaangastank 2.700 liter - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een 
ondergrondse propaangastank van 2.700 liter gelegen Berchemweg 317 te Oudenaarde.

6. Milieu - Bevere - Lindestraat 36 - IIOA van klasse 2 - beperkte verandering door uitbreiding 
van een vleeswarenfabriek met een nieuwe propaangastank van 2.700 liter - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de omgevingsvergunningaanvraag van een  IIOA van klasse 2 voor de 
beperkte verandering door uitbreiding van een vleeswarenfabriek met een nieuwe propaangastank van 
2.700 liter gelegen Lindestraat 36 te Oudenaarde.

7.  Milieu - offerte actualisatie mitigatieplan - goedkeuring

Het Schepencollege keurt de offerte voor actualisatie van het mitigatieplan goed. 

8. Milieudienst - Ondersteuning Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas Provincie 
Oost-Vlaanderen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de ondersteuning van de Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 
door het voeren van communicatie en het inzetten van het bestaande loket.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9.  BIRO - Huisvesting - Oudstrijdersstraat 52, recht van voorkoop - beslissing

De Stad Oudenaarde neemt geen gebruik van hun voorkooprecht voor het aankopen van een woning in de 
Oudstrijdersstraat 52.

10. RO - Omgevingsvergunning - Kerkgate zn - Bouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Kerkgate voor het bouwen van een woning.

11.  RO - Nederenamestraat 140 - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 140 voor het verkavelen van 
grond.

12. RO - Cavaleriestraat 3 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een afsluiting - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Cavaleriestraat 3  voor het plaatsen van een 
afsluiting.

13.  RO - Remparden 45 - Omgevingsvergunning - verbouwen woning tot meergezinswoning - 
weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Remparden 45 voor het verbouwen van een woning 
tot een meergezinswoning.

14. RO - Einestraat 44 - Omgevingsvergunning - Wijzigen functie deel woning naar 
vakantiewoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Einestraat 44 voor het wijzigen van functie deel 
woning naar een vakantiewoning.

15.  RO - Kabienstraat 2-3 - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond in 4 loten - weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Kabienstraat 2-3 voor het verkavelen van grond in 4 
loten.

16. RO - Vlaanderenstraat 15 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vlaanderenstraat 15 voor het verbouwen van een 
woning.

17. RO- Deinzestraat 15 - Omgevingsvergunning - bouwen van een meergezinswoning na slopen 
van de bestaande bebouwing - goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Deinzestraat 15 voor het bouwen van een 
meergezinswoning na het slopen van een bestaande bebouwing.

18. RO - Broodstraat 12 - Omgevingsvergunning - Functiewijziging - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broodstraat 12 voor een functiewijziging.

19.  RO - Meersbloem-Leupegem 13 - Omgevingsvergunning - bouwen van een fietsenstalling - 
goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meersbloem-Leupegem 13 voor het bouwen van een 
fietsstalling.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

20. Burgerzaken - Toelichting Masterplan Stedelijke Begraafplaats Eine - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de toelichting door het ontwerpbureau aan het CBS van een eerste versie 
van het Masterplan Stedelijke Begraafplaats Eine.



EVENEMENTEN

21.  Evenementen - nieuwe aanvragen - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen.

22.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer n.a.v. winterbrocante - goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. winterbrocante op 4-12-2021 goed.

23.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer n.a.v. Wapenstilstand in Nederename - 
goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer n.a.v. de novemberviering in Ename op 7-11-2021 
goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

24.  BIA - Sint- Martinuskerk te Welden - vernieuwen van de inkom - gunstig adviseren van de 
beslissingen van de  kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni 2021 en 08 oktober 2021 
houdende goedkeuren van het bestek, wijze van gunnen, raming en de gunning - beslissing.

De beslissingen van de  kerkfabriek Sint-Martinus Welden dd° 10 juni 2021 en 08 oktober 2021 
houdende goedkeuren van het bestek, wijze van gunnen, raming en de gunning  met betrekking tot het  
vernieuwen van de inkom van de  Sint- Martinuskerk te Welden worden gunstig geadviseerd. 

25.  BIA - Huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en stockeren kerstverlichting - 
dienstjaar 2021 - beslissing

Het college gaat akkoord met de gunning huren, plaatsen, aansluiten, onderhouden, wegnemen en 
stockeren van de kerstverlichting 2021 aan de firma Verstraete Enterprises.

26.  BIA - Sint-Vedastusstraat - Fluvius- gunning  aanleg nutsleidingen - goedkeuring

Het college geeft zijn goedkeuring  aab de opdracht " aanleg nutsleidingen in de Sint-Vedastusstraat".

27.  BIA - cbs - Doornikse Heerweg -  Proximus - aanleg nutsleidingen - goedkeuring

Het college verleent een machtiging aan Proximus voor de aanleg van nutsleidingen in de Doornikse 
Heerweg.

28.  BIA - Gunning heraanleg parking Pater Ruyffelaertstraat - Goedkeuring

Het college geeft zijn goedkeuring voor de gunningsbeslissing voor de heraanleg parking Pater 
Ruyffelaertsstraat thv KWIK Eine.

29.  BIA - Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk verlenging 
tem 31/12/2021 - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de verlenging opdracht externe dienst preventie en bescherming op het 
werk tot en met 31/12/2021.

30.  BIA - Stadhuis : Aanstelling van studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter 
vernieuwing van de HVAC installaties uit te nodigen firma's - goedkeuring

Het college gaat akkoord met de uit te nodigen firma's voor het dossier Stadhuis : Aanstelling van 
studiebureau voor opmaak energieaudit en lastenboek ter vernieuwing van de HVAC installaties.

31.  BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis – totaalinrichting – perceel 1 (Totaalinrichting): bij- 
en meerwerken - beslissing

Het college gaat akkoord met de bij- en meerwerken herinrichting bibliotheek Vleeshuis – totaalinrichting 
– perceel 1 (Totaalinrichting).

BESTUUR SPORT

32. Sport - Wijziging van aandelenstructuur Groep Sportoase - beslissing



Dit agendapunt is uitgesteld naar volgende week.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

33.  Mobiliteit - Edelareberg aanvraag spiegel - Beslissing

Het Schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van een spiegel in de berm aan de overkant van 
Edelareberg 85 onder voorbehoud van advies van AWV indien nodig.

34.  Mobiliteit - Misweg verboden parkeren - Beslissing

Het Schepencollege gaat akkoord met een parkeerverbod in de Misweg door middel van het aanbrengen 
van een kort onderbroken middenlijn, beginnende vanaf de kruising met de Ohiostraat tot aan de kruising 
met het Ohioplein.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

35. Dienst Financiële Zaken - inschakeling student financiële dienst - beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht ter ondersteuning van het debiteurenbeheer van stad en 
OCMW Oudenaarde.

36. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - kennisgeving

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

37. FIN - Goedkeuren facturen - kennisgeving

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

38. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - kennisgeving

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

39.  Financiële dienst - Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - jaarrekening 2020, 
begrotingswijziging 1/2021, begroting 2022 (dotaties en verdeelsleutel) - kennisgeving

Het college neemt kennis van het dossier Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - jaarrekening 2020, 
begrotingswijziging 1/2021, begroting 2022 (dotaties en verdeelsleutel).

40.  Financiële dienst - Politiezone Vlaamse Ardennen - begrotingswijziging 1&2/2021, begroting 
2022  (dotaties en verdeelsleutel) - kennisgeving

Het college neemt kennis van het dossier Politiezone Vlaamse Ardennen - begrotingswijziging 1&2/2021, 
begroting 2022  (dotaties en verdeelsleutel).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

41.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - leveren van ICT materiaal - goedkeuring gunning

Het college keurt de gunning voor het leveren van ICT materiaal goed.

BESTUUR PERSONEEL

42. Personeel - Vaststellen disponibiliteit en wachtgeld - beslissing

Een personeelslid wordt in disponibiliteit gesteld op medische redenen en wordt een wachtgeld 
toegekend.

43.  Personeel - Verlenging aanstelling consulent mobiliteit, onbepaalde duur - Beslissing

De aanstelling consulent  mobiliteit wordt verlengd voor onbepaalde duur.

44. Personeel -  Aanstellen van een jobstudent, jeugdkamp herfstvakantie, jeugddienst - Beslissing



Er wordt een jobstudent aangesteld voor de jeugdkampen in de herfstvakantie bij de jeugddienst.

45.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie hoofdmedewerker financiën - Beslissing

Het college keurt de kandidaten goed die mogen deelnemen aan de selectieprocedure van 
hoofdmedewerker financiën. 

46.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie diensthoofd aankoop, juridische zaken en 
vastgoed - Beslissing

Het college keurt de kandidaten goed die mogen deelnemen aan de selectieprocedure van diensthoofd 
aankoop, juridische zaken en vastgoed.

47.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte - 
Beslissing

Het college keurt de kandidaten goed die mogen deelnemen aan de selectieprocedure van diensthoofd 
stadsontwikkeling en ruimte.

48. Personeel - Verlenging aanstelling medewerker communicatie, onbepaalde duur - Beslissing

De aanstelling medewerker communicatie wordt verlengd voor onbepaalde duur.

49.  Personeel - Vervanging administratief medewerker, afwezig wegens zwangerschap, 
jeugddienst, voor bepaalde duur - Beslissing

Er wordt een vervanger administratief medewerker aangesteld bij de jeugddienst ter vervanging van een 
college in zwangerschap.

50. Personeel - Aanstelling tijdelijk administratief medewerker onthaal - beslissing

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker aan het onthaal. 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

51. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

52. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

53. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

54. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

55. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

56. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

57. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

58. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

59. SAMWD -  Aanvraag verlof voor verminderde prestaties - goedkeuring

Het college keurt de aanvraag verlof voor verminderde prestaties goed.

60. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring



Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

61. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

62. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed.

63. SAMWD - Aanvraag Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - goedkeuring

Het college keurt de aanvraag Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof goed.

64. SAMWD - Aanvraag Onbezoldigd ouderschapsverlof - goedkeuring

Het college keurt de aanvraag onbezoldigd ouderschapsverlof goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

65.  KABK - Lesurenpakket KABK voor het schooljaar 2021-2022 - beslissing

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

66. KABK - Correctie aanstellen van vrijwilliger voor toezicht in de KABK - beslissing

 Het college stelt vrijwilligers aan voor toezicht in de KABK.

67. KABK - Correctie vaste benoeming administratief medewerker voor 32/38 op 1 juli - Beslissing

Een administratief medewerker wordt vast benoemd aan de KABK.

68. KABK - Tijdelijke aanstelling niet-vacante betrekking 2/22 vanaf 1 okt- Beslissing

Er wordt een tijdelijke aanstelling voor pedagogische coördinatie aangesteld met tijdelijke ingang.

KMO - HANDEL

69.  KMO - Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt - goedkeuring

Het college gaat akkoord met het stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt.

70. Kmo – aanvraag voor een standplaats voor ambulante handel op een commerciële parking 
palend aan de openbare weg - weigering

Dit agendapunt is uitgesteld.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 8 november 2021.


