Publicatie op 17 november 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN
ZITTING VAN
MAANDAG 08 NOVEMBER 2021 OM 15.45 UUR
Aanwezig:

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

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - agenda gemeenteraad 22 november 2021 - goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 22 november 2021 en keurt
deze goed.
SECRETARIAAT VEILIGHEID
2.

Veiligheid - Coronamaatregelen volkszaal - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het aanpassen van de capaciteit en uitwerking van de huidige
coronamaatregelen van de volkszaal.
3.

Veiligheid - Politiereglement vaccinatiecentrum - Goedkeuring

Het college keurt het Politiereglement voor het vaccinatiecentrum in de Pater Ruyffelaertstraat goed.
ONTVANGSTEN
4.

Ontvangsten - Ontvangst KASVO atletiekclub - Stadhuis - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een ontvangst in de volkszaal van de atletiekclub KASVO.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Milieu - Oudenaarde - Markt zn - IIOA van klasse 3 - tijdelijke ijspiste - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het uitbaten van een tijdelijke
ijspiste van 17/12/2021 tem 9/01/2022 gelegen Markt zn te Oudenaarde.
6.

Milieu - Indien van projectvoorstel binnen de oproep Volkstuinen 2021 - composteren en
ecologisch tuinieren - beslissing

In kader van de oproep Volkstuinen 2021 wordt een project met betrekking tot composteren en ecologisch
tuinieren voor de volkstuinen aan het Liedtspark voorgesteld ter indiening.
7.

Milieu - Agendering van de bekrachtiging van de vernieuwde samenstelling van de Milieuraad
op de gemeenteraad - beslissing

Het college neemt kennis van de samenstelling van de Milieuraad en de agendering van de bekrachtiging
van deze samenstelling op de Gemeenteraad van 22 november 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
8.

RO - Huishoudelijk reglement GECORO - herziening - Goedkeuring

Het geactualiseerde en aangepaste huishoudelijk reglement van de GECORO wordt overeenkomstig
artikel 1.3.3. §8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd.
9.

RO - Reytstraat 192 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning en tuinberging goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 192 voor het bouwen van een woning en
tuinberging.
10. RO - Markt 56 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een pand tot horecaruimte met
woning - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning op de Markt 56 voor het verbouwen van een pand tot
horecaruimte met woning.
11. RO - Vaddenhoek 40 - Omgevingsvergunning - wijzigen verkaveling - weigering
Het college weigert een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 40 voor het wijzigen van een
verkaveling.
12. RO - Dijkstraat 45-47 - Omgevingsvergunning - Saffrou aanleg openbaar domein fase 2 goedkeuring
Het college verleent een goedkeuring in de Dijkstraat 45-47 voor de site Saffrou aanleg openbaar domein
fase 2.
13. RO - Korenbloemlaan 36 - Omgevingsvergunning - Afbreken bestaande tuinberging en
heropbouw inclusief uitbreiding - Goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemstraat 36 voor het afbreken van een
bestaande tuinberging en heropbouw inclusief uitbreiding.
14. RO - Meersbloem-Melden 46 - Omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamebord goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meersbloem-Melden 46 voor het plaatsen van een
reclamebord.
15. RO - Kapellestraat 83 - Omgevingsvergunning - Renoveren van een woning - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kapellestraat 83 voor het renoveren van een woning.
16. RO - Boterstraat 3 - Omgevingsvergunning - Rooien van 2 canadapoppulieren - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Boterstraat 3 voor het rooien van 2
canadapoppulieren.
17. RO - Leupegemstraat - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een afsluiting op de verdieping goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Leupegemstraat voor het plaatsen van een afsluiting
op de verdieping.
18. RO - Nestor De Tièrestraat 19 - Omgevingsvergunning - Bouwen appartementsblok en 2
woningen - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 19 voor het bouwen van een
appartementsblok en 2 woningen.
19. RO - Heurnestraat 232 - Omgevingsvergunning - Renovatie woning - goedkeuring
Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 232 voor de renovatie van een woning.
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
20. Archief - Aansluiten op het Serieregister van Digitaal Archief Vlaanderen - beslissing

De archiefdienst wenst een aansluiting op het Serieregister van Digitaal Archief Vlaanderen voor de
registratie en het beheer van het hedendaags archief van de stadsdiensten.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
21. BIB - Aanstelling vrijwilligers voor de bibliotheek - goedkeuring
Het college keurt de aanstelling vrijwilligers voor de bibliotheek goed.
BURGERZAKEN BEVOLKING
22. Burgerzaken - Aanvraag personenlijsten kinderen geboren in 2020 - De Wereldbrug beslissing
Het college van oordeelt dat de voorliggende aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in
de regelgeving. Bijgevolg wordt op basis van deze aanvraag geen personenlijst afgeleverd aan De
Wereldbrug – basisschool Oudenaarde.
23. Burgerzaken - Afvoering van ambtswege uit het bevolkings- en vreemdelingenregister beslissing
Het college gaat akkoord met de lijst van af te afvoeren van ambtswege uit het bevolkings- en
vreemdelingenregister.
BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND
24. Burgerzaken - Begraafplaats - Concessies -: nieuwe concessies - bijzettingen - hernieuwingen behoud gewone grond - beslissing
Het college gaat akkoord met de concessies -: nieuwe concessies - bijzettingen - hernieuwingen - behoud
gewone grond.
BURGERZAKEN LANDBOUW
25. Burgerzaken - Projectconcept STEaMmig Water - deelname project - beslissing
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het projectconcept en volgt het verloop
verder op. Afhankelijk van verdere afspraken fungeren we eventueel als partner in dit project.
EVENEMENTEN
26. Evenementen - Politiereglement op het verkeer voor Sint Martinuskermis Edelare goedkeuring
Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Sint Martinuskermis Edelare 13-14 november
2021 goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
27. BIA - buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - dienstjaar 2021 - diverse locaties bestek W72762021 - 1e verrekening werken aan overeengekomen prijzen - goedkeuring
De eerste verrekening werken aan overeengekomen prijzen met betrekking tot " buitengewoon
onderhoud aan asfaltverharding - dienstjaar 2021 " wordt goedgekeurd.
28. BIA - gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke saneringsvergoeding voor 2022 goedkeuring

Het college keurt de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke saneringsvergoeding voor 2022
goed.
29. BIA - begeleiding van de stedenbouwkundige en architecturale invulling van de Aldia-site goedkeuring
Het college keurt de begeleiding van de stedenbouwkundige en architecturale invulling van de Aldia-site
goed.
30. BIA - Proximus - aanleg glasvezelkabel op grondgebied Oudenaarde - goedkeuring
Het college is principieel akkoord met de aanleg van glasvezelkabel door Proximus op het grondgebied
van Oudenaarde.
31. BIA - Inname openbaar domein in de Kanunnikenstraat - dossier IOD1423148 - beslissing
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een werfwagen en stockeren van
bouwmateriaal in de Kanunnikenstraat voor de periode van 15/11 tot en met 31/12/2021.
32. BIA - Inname openbaar domein in de Broekstraat - dossier IOD1422028 - beslissing
Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Broekstraat voor de periode
van 18/11/2021 tot en met 28/01/2021.
33. BIA - Sint-Hilariuslindestraat 5 - overwelven gracht - goedkeuring
Het college keurt de aanvraag tot overwelven gracht in de Sint-Hilariuslindestraat 5 goed.
34. BIA - Inname openbaar domein op de hoek Doornikse Heerweg-Deinzestraat - dossier
IOD1424068 - beslissing
Het college verleent een machtiging voor inname openbaar domein op de hoek Doornikse HeerwegDeinzestraat voor het slopen van een woning van 23/11 tot en met 06/12/2021.
BESTUUR SPORT
35. Sport - Wijziging van aandelenstructuur Groep Sportoase - beslissing
Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Groep Sportoase NV en
agendeert dit dossier op de eerstvolgende gemeenteraad van dd. 22 november 2021.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
36. Mobiliteit - Diependaele zone 30 - Beslissing
Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.
37. Mobiliteit - Parkeerplaats personen met een handicap - Beslissing
Het college gaat akkoord met het toekennen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap in de
Baarstraat. Dit ter hoogte van huisnummer 37., alsook met het bijgevoegd politiereglement voor de
aanvraag van deze mindervalide parkeerplaats.
38. Mobiliteit - Parkeerplaats personen met een handicap - beslissing
Het college gaat akkoord met het toekennen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap in de
Prins Leopoldstraat. Dit ter hoogte van huisnummer 59, alsook met het bijgevoegd politiereglement voor
de aanvraag van deze parkeerplaats voor personen met een handicap.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
39. Bestuur financiële zaken - Invordering via gerechtsdeurwaarder - niet-fiscale vorderingen beslissing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opmaak van de dwangschriften voor de
periode 2020-2021
40. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers,
aanslagjaar 2019 - kohierartikel 559000166 en aanslagjaar 2020 - kohierartikel 550000159 Proces-verbaal van hoorzitting
Het college neemt kennis van het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en
kamers, aanslagjaar 2019 - kohierartikel 559000166 en aanslagjaar 2020 - kohierartikel 550000159 Proces-verbaal van hoorzitting.
41. Fin - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van €
100.729,88.
42. Fin - Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
43. Fin - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
44. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - goedkeuring
Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar goed
45. SAMWD - Mededeling vacante betrekkingen - beslissing
Het College keurt de mededeling van de vacante betrekkingen, toestand op 15/10/2021, in SAMWD
Oudenaarde goed.
KMO - HANDEL
46. Kmo – vraag voor tijdelijke inname van het openbaar domein met een commercieel doel.
Vastgoed Dewaele, Nederstraat 2 tijdens Winterwarmte 26, 27 en 28 november – gedeeltelijke
goedkeuring
Het college gaat akkoord met de vraag voor tijdelijke inname van het openbaar domein met een
commercieel doel met enkele afspraken.
47. Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Sushi City, Markt 52 te Oudenaarde - goedkeuring
Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een restaurant uitbater.
48. Kmo - Toekennen van de subsidie voor startende ondernemers: BV La Pomme d’Or goedkeuring
Het college gaat akkoord met het toekennen van een subsidie aan een startende ondernemer.
49. Kmo - Tijdelijke inname openbaar domein Nederstraat 71 - goedkeuring
Het college gaat akkoord met een tijdelijke inname openbaar domein in de Nederstraat.
50. Kmo – aanvraag voor een standplaats voor ambulante handel op een commerciële parking
palend aan de openbare weg - Goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen staat de vergunning toe van een foodtruck voor 4 keer per
jaar binnen de 30 dagen.
51. Kmo – Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer – goedkeuring

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd
personenvervoer.
52. Kmo – Vraag voor éénmalige en occasionele standplaats op de wekelijkse markt voor Vlaams
Belang – goedkeuring
Het college gaat akkoord met de vraag voor éénmalige en occasionele standplaats op de wekelijkse markt
met afspraken.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting
van 16 november 2021.

