
Publicatie op 18 januari 2022
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 10 JANUARI 2022 OM 16.00 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 - Verslagen RVB AZ Oudenaarde - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis AZ Oudenaarde.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

2. Veiligheid - Gebruik containergebouw callcenter Vaccinatiecentrum - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een vergoeding van €900,00 per maand 
voor het gebruik van de containergebouwen door het vaccinatiecentrum i.k.v. hun callcentrum.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3. Milieu - Rekkemstraat 16A - IIOA klasse 3 - Lijnbemaling voor de aanleg van riolering - 
Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA klasse 3 voor lijnbemaling voor de aanleg van 
riolering gelegen Rekkemstraat 16A te Oudenaarde.

4. Milieu - Rekkemstraat 7 - IIOA  klasse 3 - Bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad - 
Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA klasse 3 voor een bronbemaling voor het plaatsen 
van een zwembad gelegen Rekkemstraat 7 te Oudenaarde.

5. Milieu - Abdijstraat 69 - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van 
een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor het 
plaatsen van een kelder gelegen Abdijstraat 69 te Oudenaarde.

6.  Milieu - Plaatsing van beglazing - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag goed voor plaatsing van beglazing.

7.  Milieu - Installatie zonneboiler - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een zonneboiler goed. 

8.  Milieu - Subsidie zonneboiler - Goedkeuring 

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een zonneboiler goed.

9.  Milieu - Plaatsing van vloerisolatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor plaatsing van vloerisolatie goed.

10.  Milieu - Subsidieaanvraag buitenmuurisolatie en beglazing - Goedkeuring



Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor buitenmuurisolatie en beglazing goed. 

11. Milieu - Dijkstraat 45-47-47A - Omgevingsvergunning IIOA klasse 2 - Tijdelijke bronbemaling 
project Saffrou Fase 2 - Goedkeuring

Het college vergunt de omgevingsvergunningsaanvraag voor een IIOA van klasse 2 voor de tijdelijke 
bronbemaling project Saffrou Fase 2 gelegen Dijkstraat 45-47-47A te Oudenaarde.

12.  Milieu - Subsidieaanvraag plaatsing dakisolatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor dakisolatie goed. 

13. Milieu - Kennisgevingsnota - Plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines 
Vlarem II - Publieke inspraakronde van 15-12-2021 tem 12-02-2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de nota Plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem 
II - Publieke inspraakronde van 15-12-2021 tem 12-02-2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

14. RO - Bruul 5 - Omgevingsvergunning - aanbouwen van een serre - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bruul 5 voor het aanbouwen van een serre.

15. RO - Stuivegemstraat 24 - Omgevingsvergunning - bouwen van een tuinhuis - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Stuivegemstraat 24 voor het bouwen van een 
tuinhuis.

16. RO - Bourgondiëstraat 8 - Omgevingsvergunning - bepleisteren en verven van de gevel - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bourgondiëstraat 8 voor het bepleisteren en verven 
van de gevel.

17. RO - Parkstraat 45 - Omgevingsvergunning - bouwen van een woning na slopen garage - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Parkstraat 45 voor het bouwen van een woning na 
het slopen van een garage.

18. RO - Wijnendale 68 - Omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Wijnendaele 68 voor het uitbreiden van een woning.

19. RO - Kortrijkstraat - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een distributiecabine - goedkeuren

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat voor het plaatsen van een 
distributiecabine.

BURGERZAKEN BEVOLKING

20. Burgerzaken - Ambtshalve afvoeringen uit bevolking en vreemdelingenregister - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de lijst van ambtshalve afvoeringen uit bevolking- en 
vreemdelingenregister.

EVENEMENTEN

21.  Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP



22.  BIA - Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - definitieve oplevering - 
Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor de definitieve oplevering van " Groot onderhoud van buurtwegen - 2e 
dienstjaar 2019 ".

23.  BIA - Nieuw zwembad -  ontsluitingsweg fietspad - goedkeuren van de definitieve oplevering - 
Goedkeuring

De definitieve oplevering van het dossier  " nieuw zwembad -  ontsluitingsweg fietspad " wordt 
goedgekeurd".

24. BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de bij- en meerwerken voor de herinrichting bibliotheek Vleeshuis - 
technieken. 

25. BIA - Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2021 - 3e verrekening  
werken aan overeengekomen prijzen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de goedkeuring van de 3e verrekening  werken aan overeengekomen prijzen 
met betrekking tot " buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2021 ".

26. BIA - Ruimen riolen en rioolkolken - herhalingsopdracht 2022 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de herhalingsopdracht dienstjaar2022 ruimen riolen en rioolkolken.

27. BIA -  Aanstellen studiebureau voor de aanleg van een fietstunnel onder de N8 te Leupegem - 
meerwerk archeologisch onderzoek - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het meerwerk " archeologisch onderzoek " met betrekking tot de 
studie voor de aanleg  van een fietstunnel onder de N8 te Leupegem.  

28. BIA - Inname openbaar domein in de Devosstraat - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Devosstraat voor het plaatsen van een 
stelling en werfwagen(s) van 10/1/2022 t.e.m. 28/1/2022.

29. BIA - Inname openbaar domein in de Leupegemstraat IOD1459610 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Leupegemstraat voor het plaatsen van 
een stelling en container van 10/1/2022 tem 21/1/2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

30.  Mobiliteit - Zonale Tonnage beperking Melden - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met de zonale tonnagebeperking tussen de N8 Berchemweg en de N60.

31.  Mobiliteit - Pelikaanstraat schoolstraat - Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met het behoud van de werking van de schoolstraat en met het voorstel 
van éénrichtingsverkeer in de Pelikaanstraat. De schoolstraat wordt afgesloten met een manuele 
slagboom. De slagboom moet altijd onder toezicht staan van een opzichter voorzien door KBO 
Nederename. Wanneer geen opzichter beschikbaar is, mag de slagboom niet gebruikt worden. In de 
Pelikaanstraat wordt uitgegaan van een zone 30-inrichting.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

32.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikel 550000178 - gunstig - Goedkeuring

 Het bezwaar is gunstig en de aanslag wordt onverhaalbaar geboekt.



33. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000138, 550000139, 550000140 & 550000141 - niet ontvankelijk - 
Goedkeuring

Het bezwaar is niet ontvankelijk en ongunstig verklaard.

34.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikel 55000013 - ongunstig - Goedkeuring

Het bezwaar is ongunstig. De aanslag werd terecht geheven. Wegens materiële misslag wordt de aanslag 
wel gedeeltelijk onverhaalbaar geboekt.

35.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000184 & 550000185 - ongunstig - Goedkeuring

Dit agendapunt is met een week uitgesteld. Het CBS heeft een aanvraag tot drinkwater op datum van 
30/12 ontvangen. Te bespreken met schepen Vercamer.

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.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

39. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop -  Aankoop van 10 Ipads, 1 MacBook en bijhorende 
adapters en kabels - Gunning - Goedkeuring

Het college keurt de aankoop van 10 Ipads, 1 MacBook en bijhorende adapters en kabels goed.

BESTUUR PERSONEEL

40.  Personeel - Aanstelling jeugdprogrammator, niveau B1-B3 met wervingsreserve - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een jeugdprogrammator, niveau B1-B3, voltijds met een 
contract van onbepaalde duur. 

41.  Personeel - Aanstellen ploegverantwoordelijke sport met wervingsreserve - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling en de wervingsreserve van de selectieprocedure van 
ploegverantwoordelijke sport, niveau D4-D5.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

42.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

43.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

44.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

45.  SAMWD - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

46.  SAMWD - Tijdelijk andere opdracht leerkracht - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met een tijdelijke andere opdracht van een leerkracht .

47.  SAMWD - Terbeschikkingstelling - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een terbeschikkingstelling van een werknemer in de muziekacademie.

48. SAMWD - Terbeschikkingstelling - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een terbeschikkingstelling van een werknemer in de muziekacademie.

49. SAMWD - Terbeschikkingstelling - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een terbeschikkingstelling van een werknemer in de muziekacademie.

50. SAMWD - Terbeschikkingstelling - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een terbeschikkingstelling van een werknemer in de muziekacademie.

51. SAMWD - Terbeschikkingstelling - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een terbeschikkingstelling van een werknemer in de muziekacademie.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

52.  KABK - Capaciteitsproblemen keramiek - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd. Het CBS wil graag weten waar de container zal geplaatst worden en wat de 
kostprijs zal zijn.

KMO - HANDEL

53.  Kmo - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Oudenaarde en de provincie Oost-
Vlaanderen voor tijdelijke ondersteuning met expert lokale economie - Goedkeuring

Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat akkoord met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen 
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde om tijdelijk een expert lokale economie ter 
beschikking te krijgen.

54.  Kmo - Subsidie startende ondernemers - Toekennen subsidie aan BV IRIE, Aalststraat 200 te 
Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het toekennen van een subsidie aan een startende ondernemer.

55.  Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Les Gitanes, Kerzelare 127 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.

56. Kmo - Parkeerverbod parking Burgemeester Thienpontstadion in de Prins Leopoldstraat op 
zaterdagen gedurende de boerenmarkt - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd. Graag een plaatsbezoek met de schepenen zoals initieel gevraagd in 2021.

57.  Kmo - Vraag voor het innemen van een standplaats op de wekelijke markt voor promotie 
Centrum Ronde Van Vlaanderen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vraag tot eenmalige promotiestand op de wekelijkse markt onder 
bepaalde voorwaarden.

58.  Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Eetcafé Paulette, Enameplein 12 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

Het college verleent een vergunning Horeca Inrichting aan een horecazaak.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

59.  Sociale Zaken - Jaarlijkse tussenkomst werkingskosten algemene gerechtelijke maatregelen 
(AGM) CGG - Goedkeuring



Het College gaat akkoord met de tussenkomst in de werkingskosten voor het project algemene 
gerechtelijke maatregelen van het CGG ZO-Vlaanderen. Het dossier wordt voorgelegd aan de 
Gemeenteraad van januari 2022.

60.  Sociale Zaken - Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO schooljaar 2021-2022 - 
Goedkeuring

Het College beslist dat de verschillende vrijwillige busbegeleiders voor de scholen buitengewoon 
onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 worden aangesteld en zullen vergoed worden op basis van hun 
prestaties met voorwaarden.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 17 januari 2022.


