
Publicatie op 21 december 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 13 DECEMBER 2021 OM 16.14 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 - Uitnodiging vergadering Zoneraad Brandweerzone Vlaamse Ardennen - 
Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda op 17 december 2021 alsook van 
alle bijlagen.

TOERISME

2. Toerisme - Project 'Cycling in Flanders hub' - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de realisatie te Oudenaarde van het project 
‘Cycling in Flanders hub.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Milieu - Gentstraat 71-73 - Omgevingsvergunning IIOA klasse 2 - Tankstation - Goedkeuring

Het college geeft vergunning voor het hernieuwen van een tankstation gelegen Gentstraat 71-73 te 
Oudenaarde.

4. Milieu - Trekweg Linkeroever 24 - Omgevingsvergunning IIOA klasse 2 - Tijdelijke bemaling - 
Deels goedkeuring/deels weigering

Het college geeft deels vergunning/deels weigering voor de tijdelijke bemaling van Schelde-Eiland fase 3 
gelegen Trekweg Linkeroever 24 te Oudenaarde.

5. Milieu - Broekstraat 159 - IIOA  van klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van 
een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
het plaatsen van een kelder gelegen Broekstraat 159  te Oudenaarde.

6.  Milieu - Installatie van een zonneboiler - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een zonneboiler goed. 

7.  Milieu - Plaatsen van beglazing - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor beglazing goed.

8. Milieu - Vergunning bebossing landbouwgrond Heistraat - Goedkeuring

Het college verleent een vergunning voor het bebossen van een perceel landbouwgrond met inheems 
autochtoon plantgoed in de Heistraat.

9. Milieu - Hastingsstraat 1 - IIOA van klasse 3 - exploiteren bouwwerf - Goedkeuring



Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het exploiteren van een 
bouwwerf gelegen Hastingsstraat 1 te Oudenaarde.

10. Milieu - Blekerijstraat 45-46-47-48-49 - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het 
plaatsen van waterbufferputten op drie locaties rond de werfzone - Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
het plaatsen van waterbufferputten op drie locaties rond de werfzone gelegen Blekerijstraat 45-46-47-48-
49 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

11.  BIRO - Huisvesting - Meersbloem-Leupegem 26 - recht van voorkoop - Goedkeuring

Het voorkooprecht wordt niet uitgeoefend voor het pand gelegen Meersbloem-Leupegem 26, 
Oudenaarde.

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

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

13. RO - Kerkgate 81 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Kerkgate 81 voor het verbouwen van een woning.

14. RO - Wolvenberg 38a - Omgevingsvergunning - Wijzigen van de gevelafwerking - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Wolvenberg 38a voor het wijzigen van een 
gevelafwerking.

15. RO - Heurnestraat 396 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een bestaande woning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Heurnestraat 396 voor het verbouwen van een 
bestaande woning.

16. RO - Blekerijstraat 15 - Omgevingsvergunning - Banner voorgevel kerkgebouw - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Blekerijstraat 15 voor een banner aan een voorgevel 
kerkgebouw.

17. RO - Berchemweg 125 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden magazijn met kantoor en 
opslagruimte - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Berchemweg 125 voor het uitbreiden van een 
magazijn met kantoor en opslagruimte.

18. RO - Paalstraat 16 - Omgevingsvergunning - Herinrichten van de industriële site VEBO - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Paalstraat 16 voor het herinrichten van de industriële 
site VEBO.

19. RO - Kortrijkstraat 342 - Omgevingsvergunning - verkavelen voor de realisatie van een 
openlucht recreatief terrein/verblijfspark - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 342 voor het verkavelen voor de 
realisatie van een openlucht recreatief terrein/verblijfspark.

20.  RO - Sterrestraat zn - Omgevingsvergunning - Verkavelen grond in 5 loten - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Sterrestraat voor het verkavelen van grond in 5 loten.

21.  RO - Weldenstraat zn - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond in twee loten - 
Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Weldenstraat voor het verkavelen van grond in twee 
loten.

22. RO - Dijkstraat zn - Omgevingsvergunning - bouwen van een HS-cabine - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat voor het bouwen van een HS-cabine.

23. RO - Omloop 31- Omgevingsvergunning - bouwen van 14 sociale koopappartementen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Omloop 31 voor het bouwen van 14 sociale 
koopappartementen.

24. RO - Huttegem 83 - Omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden ééngezinswoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Huttegem 83 voor het verbouwen en uitbreiden van een 
ééngezinswoning.

25. RO - Moriaanshoofd 2 - Omgevingsvergunning - Slopen van gebouwen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Moriaanshoofd 2 voor het slopen van gebouwen.

26.  RO - Voetweg 40 - Advies omgevingsvergunning - Renovatie voetweg - Gunstig

Het college brengt een gunstig advies uit voor de renovatie in de Voetweg 40.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

27. Burgerzaken - Begraafplaats - voortijdige beëindiging concessie - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met het voortijdig beëindigen van een concessie.

EVENEMENTEN

28.  Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

29.  BIA - rioolaansluitingen & overwelven grachten 2022 - stopzetting procedure - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de stopzetting van de aanbestedingsprocedure voor het dossier " 
rioolaansluitingen & overwelven grachten 2022".

30.  BIA - rioolaansluitingen en overwelven grachten 1° kwartaal 2022 -  lastvoorwaarden en de 
raming - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de raming voor het dossier "rioolaansluitingen en overwelven 
grachten 1° kwartaal 2022" goed.

31.  BIA - Maaien met opvang wegbermen & grachtbermen 2022 - stopzetting procedure - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de stopzetting van het aanbestedingsdossier "Maaien met opvang 
wegbermen en grachtbermen 2022 ".

32.  BIA - Maaien met opvang - wegbermen & grachtbermen dj 2022 ( eventueel 2023-2024-2025) - 
lastvoorwaarden en raming - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de raming voor het dossier " Maaien met opvang - wegbermen 
en grachtbermen dj 2022 (+ eventueel  2023-2024-2025) goed.

33. BIA - Sint-Jozef: aanpassen technieken - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met de gunning van Sint-Jozef: aanpassen technieken aan Vansteenbrugghe 
t.b.v.  € 64.683,18.

34. BIA - Inname openbaar domein in de Doornikse Heerweg - Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Doornikse Heerweg, voor de 
periode van 24/01 tot en met 11/02/2022.

35. BIA - Inname openbaar domein in de Pater Ruyffelaertstraat - Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van bouwmateriaal en werfwagen in de Pater 
Ruyffelaertstraat voor de periode van 24/12/2021 tot en met 01/02/2022.

36. BIA - ICT- Software overheidsopdrachten en interne controle 3P - Goedkeuring

Het college keurt de  gunning  opdracht "onderhoud software overheidsopdrachten en interne controle 3P 
- dienstjaar 2022-2023 goed.

37. BIA - Sint - Walburgakerk  - restauratie van het koor - betaling ereloon actualisatie ontwerp 
en bijkomend studiewerk - Goedkeuring

Het college keurt de betaling ereloon " actualisatie ontwerp en bijkomend studiewerk " met betrekking tot 
de restauratie van het koor van de Sint-Walburgakerk goed.

38.  BIA - Rioolaansluitingen dj 2020 - goedkeuren eindafrekening 2 - Goedkeuring

Het college keurt de 2° eindafrekening m.b.t. het dossier "rioolaansluitingen dj 2020" goed.

BESTUUR SPORT

39. Sport- Vraag Sparta Bevere infrastructuursubsidie - Goedkeuring

In het kader van good governance bevestigt de algemeen directeur de argumentatie van de sportdienst. 
Het college gaat alsnog akkoord met de uitbetaling.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

40.  Mobiliteit - Smallendam verbod linksaf slaan - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van Jersey blokken aan de voorsorteerstrook in 
Smallendam en het plaatsen van een C31a verbodsbord zodat het verkeer komende uit Smallendam niet 
meer links kan afslaan op de Matthijs Casteleinstraat.

41.  Mobiliteit - Kattestraat eenrichting - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het éénrichting maken van de Kattestraat richting centrum. Dit 
wordt aangeduid met een F19 bord thv de Woeker en een C1 bord met M2 onderbord ter hoogte van de 
Nederstraat.

42.  Mobiliteit - Diependaele verbod linksaf - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van een C31a verkeersbord op het kruispunt 
Leupegemstraat x Diependaele. Dit verhindert het verkeer komende van de Leupegemstraat nog links te 
kunnen afslaan op Diependaele. Bussen van De Lijn krijgen hier een uitzondering.

43.  Mobiliteit - Baarzak parkeerverbod - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met een parkeerverbod door middel van gele lijnen ter hoogte van de 
inrit in de Baarzak.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

44. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving



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

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.  Fin - Stad en OCMW kastoestand d.d. 30/11/2021 - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kastoestand d.d. 30/11/2021 van de 
Stad/OCMW.

48. Fin - BBC onverhaalbare posten - retributie betaald parkeren - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de parkeerretributies te crediteren en dit ten 
belope van € 120,00.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

49. Bestuur Infrastructuur Centrale aankoop - Aankoop van boeken - dienstjaren 2022 en 2023 - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van boeken - dienstjaren 2022 
en 2023 goed.

50.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Levering van dranken 2022 - Gunning - 
Goedkeuring

Het college keurt de gunning voor de levering van dranken 2022 goed.

51. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Plaatsen en ledigen van afvalcontainers - 
dienstjaar 2022 - Gunning - Goedkeuring

Het college keurt de gunning voor het plaatsen en ledigen van afvalcontainers goed.

BESTUUR PERSONEEL

52.  Personeel - Vacantverklaring diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte - Goedkeuring 

De functie van diensthoofd stadsontwikkeling en ruimte, voltijds, A4a-A4b, in statutair dienstverband, 
wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering. 

53. Personeel - Aanstelling tijdelijk coördinator BKO - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een tijdelijk coördinator BKO. 

54. Personeel - Aanstelling museummedewerker MOU - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een museummedewerker MOU. 

55. Personeel - Aanstelling opvankgracht BKO - Goedkeuring

Het college stelt een opvangkracht buitenschoolse kinderopvang aan, deeltijds (19u), niveau D1-D3, in 
contractueel dienstverband.

56. Personeel - Toekennen telewerkvergoeding - Goedkeuring

Aan de personeelsleden die telewerken wordt een forfaitaire telewerkvergoeding toegekend van 50 euro 
per maand en à rato van de prestaties. Deze vergoeding wordt toegekend voor de maanden november en 
december 2021. 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

57. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - Goedkeuring



Er wordt een tijdelijke aanstelling gedaan van een muziekleraar ter vervanging.

58.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - Goedkeuring

Er wordt een tijdelijke aanstelling gedaan van een muziekleraar ter vervanging.

59.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar gitaar - Goedkeuring

Er wordt een tijdelijke aanstelling gedaan van een muziekleraar ter vervanging.

60.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar gitaar - Goedkeuring

Er wordt een tijdelijke aanstelling gedaan van een muziekleraar ter vervanging.

KMO - HANDEL

61.  Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Route 46, Weldenstraat 63 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting.

62.  Kmo - Vraag tijdelijke inname van het openbaar domein - Goedkeuring

Het college gaat in op de vraag voor tijdelijke inname openbaar domein voor het eindejaar.

63.  Kmo - Vraag tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een foodtruck. 
Okkerennoot, Nederstraat 8 te Oudenaarde - Weigering

Het college gaat niet in op de vraag voor tijdelijke inname van het openbaar domein met een foodtruck.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 20 december 2021.


