
Publicatie op 7 december 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: schepen

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - gemeenteraden 2022 - Goedkeuring

Het college keurt de planning van de gemeenteraden voor 2022 goed.

2.  Secretariaat - Schepencollege en vast bureau planning 2022 - Goedkeuring

Het college keurt de planning schepencollege en vast bureau voor 2022 goed.

3.  Secretariaat - Eindejaarcollege - Goedkeuring

Het college beslist dat de laatste vergadering op 20 december 2021 plaatsvindt en de eerstvolgende 
opnieuw vanaf 10 januari 2022.

4. Secretariaat - Agenda gemeenteraad 13 december - Goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 13 december 2021 en keurt 
deze goed.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

5. Veiligheid - Besluit Burgemeester 25 11 2021 - kennisgeving

Het college neemt kennis van het besluit in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) op het grondgebied van Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Milieu - Nestor De Tièrestraat-Pater Ruyffelaertstraat - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke 
bronbemaling voor het plaatsen van een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
het plaatsen van een kelder gelegen Nestor De Tièrestraat-Pater Ruyffelaertstraat te Oudenaarde.

7. Milieu - Wortegemstraat 30-32-34 - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het 
plaatsen van een kelder en twee liftputten - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIO van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
het plaatsen van een kelder en twee liftputten gelegen Wortegemstraat 30-32-34 te Oudenaarde.

8. Milieu - Meldenstraat 55-57 - Omgevingsvergunning IIOA klasse 2 - houden van honden, 
paarden en pony's - Goedkeuring

Het college vergunt de omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 2 voor het houden van 
honden, paarden en pony's gelegen Meldenstraat 55-57 te Oudenaarde.



9. Milieu - Projectvoorstel voor de oproep 'Ontmoeten en groen beleven in de publieke ruimte 
2021 -2022' - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanmelding van een projectidee voor de ontwikkeling van een 
aantrekkelijk en multifunctioneel stadspark aan het Sociaal Huis en het toewerken naar een officiële 
indiening tegen 01/03/2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

10. RO - Vaddenhoek 7 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 7 voor het bouwen van een woning.

11. RO - Korenbloemlaan 39 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemlaan 39 voor het uitbreiden van een 
woning.

12. RO - Martijn Van Torhoutstraat 83 - Omgevingsvergunning - Slopen van een bestaande 
woning en bijgebouwen, verwijderen van wildgroei en oprichten van 3 ééngezinswoningen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Martijn Van Torhoutstraat 83 voor het slopen van 
een bestaande woning en bijgebouwen, verwijderen van wildgroei en oprichten van 3 
ééngezinswoningen.

13.  RO - De Snuifmolen - Omgevingsvergunning - bijstellen verkaveling - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in De Snuifmolen voor het bijstellen van een verkaveling.

14. RO - Weldenstraat 31 - Omgevingsvergunning - verkavelen in 2 loten - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Weldenstraat 31 voor het verkavelen in 2 loten.

15.  RO - Beverestraat 75 - Omgevingsvergunning - bouwen van een meersgezinswoning - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Beverestraat 75 voor het bouwen van een 
meergezinswoning.

16. RO - Rekkemstraat 60 - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rekkemstraat 60 voor het verkavelen van grond.

17. RO - Dijkstraat-P.Vanderscheldenstraat - Omgevingsvergunning - Bouwen van een 
meergezinswoning - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Dijkstraat - P. Vanderscheldenstraat voor het 
bouwen van een meergezinswoning.

18. RO - Drijfweg 2 - Omgevingsvergunning - bouwen van een garage - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Drijfweg 2 voor het bouwen van een garage.

19. RO - Meldenstraat 1 - Omgevingsvergunning - Inrichten verblijfsplaats - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meldenstraat 1 voor het inrichten van een 
verblijfsplaats.

20. RO - Sint-Hilariuslindestraat 9 - Omgevingsvergunning - Kappen 9 populieren - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Sint-Hilariuslindestraat 9 voor het kappen van 9 
populieren.

21. RO - Meersbloem-Melden 50 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een reclamebord op 
private grond - Vergunning

Het college verleent een vergunning in de Meersbloem-Melden 50 voor het plaatsen van een reclamebord 
op private grond.



22. RO - Doornikse Heerweg 6 - Omgevingsvergunning - Regulariseren van een functiewijziging 
van zolder naar tijdelijke logies & van smidse naar garage + het aanleggen en regulariseren 
van verharding - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 6 voor het regulariseren van een 
functiewijziging van zolder naar tijdelijke logies & van smidse naar garage + het aanleggen en 
regulariseren van een verharding.

BESTUUR CULTUUR

23. Cultuur - Toekenning en verdeling van basissubsidies en werkingssubsidies aan Oudenaardse 
socio-culturele verenigingen volgens het huidige subsidiereglement - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de berekening en uitbetaling van de basis- 
en werkingssubsidies aan alle erkende Oudenaardse socio-culturele verenigingen en keurt de financiële 
consequenties hiervan goed.

BURGERZAKEN BEVOLKING

24. Burgerzaken - Afleveren personenlijst Feestcomité Nederename - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het afleveren van een personenlijst voor een feestcomité voor het jaarlijkse 
Sinterklaasloop bij 75-plussers.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

25. Financiën - Erediensten - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden - 
Kennisgeving

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van diverse kerkraden.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

26. BIA - OLV Pamelekerk - dringend onderhoud dak  en dakwaterafvoer - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele dd° 
19 november 2021 houdende gunning van dringende onderhoudswerken aan dak en dakwaterafvoer van 
de OLV Pamelekerk.

27. BIA - Groot onderhoud van buurtwegen - verrekening - Goedkeuring

Het college keurt de 5e verrekening werken aan overeengekomen prijzen met betrekking tot dossier " 
groot onderhoud van buurtwegen  - dienstjaar 2020" goed.

28. BIA - Stedenbouwkundige ondersteuning door Solva - goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst  houdende stedenbouwkundige ondersteuning door Solva wordt 
goedgekeurd. 

29. BIA - Aanleg fietspad en rio langs N46 - prefinanciering ereloon - Goedkeuring

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met AWV goed houdende prefinanciering van de 
erelonen houdende opmaak van het onteigeningsplan met betrekking tot de aanleg van fietspaden langs de 
N46 ( Weldenstraat) gecombineerd met collector " aansluiting Ronsen Heerweg - project Aquafin nr. 
22.346 ".

30.  BIA - Oudstrijdersstraat 107 - Telenet - ondergronds brengen nutsleidingen- Goedkeuring

Het college verleent een machtiging aan Telenet voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de 
Oudstrijdersstraat.



31. BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting – perceel 2: vast meubilair - 
Goedkeuring verrekening 7 en 8  - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring aan de verrekening 7 en 8 m.b.t. herinrichting bibliotheek Vleeshuis 
perceel 2: vast meubilair.

32.  BIA - Dr.Honoré Dewolfstraat_Vontstraat - Proximus - telecommunicatiewerken- 
Goedkeuring

Het college verleent een machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in Dr. 
Honoré Dewolfstraat en Vontstraat. 

33.  BIA - Dokter Honore Dewolfstraat 9 - Opstart procedure onteigening - Goedkeuring

Het schepencollege gaat principieel akkoord met het opstarten van een onteigeningsprocedure voor het 
algemeen nut van de woning gelegen Dokter Honore Dewolfstraat n° 9.

BESTUUR SPORT

34. Sport - Bestek skatepark - Goedkeuring

Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bestek “Aanleg skatepark - design & 
build” met nr. W83532021 en agendeert dit bestek “Aanleg skatepark - design & build” met nr. 
W83532021 op de eerstvolgende gemeenteraad van dd 13 december 2021 ter goedkeuring.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

35. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikel 55000103, gunstig 

Het bezwaar is gunstig.  De aanslag met kohierartikel 550000102 en kohierartikel 550000103 worden 
onverhaalbaar geboekt.

36. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000148 & 550000149, ongunstig 

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000148 & 550000149 is als ongunstig verklaard.

37.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikel 550000111 - ongunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - kohierartikel 
550000111 is als ongunstig verklaard.

38. FIN- Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

39. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

40. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 
309.686,40

41. FIN - Stad/OCMW kastoestand d.d 31/10/2021 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de Stad/OCMW kastoestand d.d 31/10/2021.



BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

42.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop -  Aankoop en onderhoud van warme 
drankenautomaten - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop en onderhoud van warme 
drankenautomaten goed.

BESTUUR PERSONEEL

43. Personeel - Aanstelling tijdelijk administratief medewerker onthaal - Goedkeuring

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

44.  Personeel - Vervangende feestdagen en periodes collectieve sluiting - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het voorstel van vervangende feestdagen en periodes van collectieve 
sluiting 2022 door de dienst personeel.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

45. SAMWD -  Aanvraag onbetaald ouderschapsverlof - Goedkeuring

Het college keurt de aanvraag onbetaald ouderschapsverlof goed.

46. SAMWD - Aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof - Goedkeuring

Het college keurt de aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

47. KABK - Inrichting lezingen KABK schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het inrichten van lezingen voor de studenten van de KABK en 
geïnteresseerden voor het schooljaar van 2021 – 2022.

48. KABK - Tijdelijke aanstelling doorlopende duur - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een tijdelijke aanstelling doorlopende duur.

KMO - HANDEL

49.  Kmo - Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de stopzetting van een abonnement op de wekelijkse markt vanaf 1 januari 
2022.

50.  Kmo - Parkeerverbod parking Burgemeester Thienpontstadion in de Prins Leopoldstraat op 
zaterdagen tijdens de boerenmarkt - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar een later tijdstip.

JEUGD

51. Jeugd-  Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor de 
activiteiten van de jeugddienst.

52.  Jeugd - Organisatie blokhuis in het jeugdcentrum - goedkeuring



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van een blokhuis in 
Jeugdcentrum Jotie gedurende de examenperiode van januari 2022 en tijdens de voorbereiding op de 
examens in december 2021.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

53. BKO- Aanstelling vrijwilligers buitenschoolse opvang - Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor de organisatie van de BKO in 
het schooljaar 2021-2022.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 6 december 2021.


