
Publicatie op 25 januari 2022
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 17 JANUARI 2022 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Julie Dossche: schepen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda gemeenteraad 31 januari 2022 - Goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 31 januari 2022 en keurt 
deze goed.

2.  Secretariaat - Aanstelling extern bureau haalbaarheidsstudie - Goedkeuring

Het college stelt een extern bureau aan voor de haalbaarheidsstudie van een eventuele fusie met andere 
gemeenten.

TOERISME

3.  Toerisme - Aanvraag stageplaats - Goedkeuring

Howest Kortrijk, richting Toerisme- en Recreatiemanegement vraagt een stageplaats aan voor één van 
hun studenten bij de dienst toerisme en evenementen, dit wordt goedgekeurd.

ONTVANGSTEN

4.  Ontvangsten - Viering 100-jarigen januari - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de viering van twee 100-jarigen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5.  Milieu - Plaatsen van hoogrendementsbeglazing - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor hoogrendementsbeglazing goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6. RO - Reytstraat 13 - Omgevingsvergunning - plaatsen van een omheining - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 13 voor het plaatsen van een omheining.

7. RO - Karel Martelstraat zn - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond in  loten - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Karel Martelstraat voor het verkavelen van grond.

8. RO - Diependale 72 - Omgevingsvergunning - Slopen bestaande bebouwing - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Diependale 72 voor het slopen van een bestaande 
bebouwing.



9. RO - Boembeekstraat 37 - Omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Boembeekstraat 37 voor het uitbreiden van een 
woning.

10. RO - Kortrijkstraat 18 - Omgevingsvergunning - aanleggen terras en zwembad - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Kortrijkstraat 18 voor het aanleggen van een terras 
en zwembad.

11. RO - Gentstraat 201 - Omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad met bijhorende 
verharding - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentstraat 201 voor het aanleggen van een zwembad 
met bijhorende verharding.

12. RO - Rekkemstraat 7 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een zwembad - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rekkemstraat 7 voor het bouwen van een zwembad.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

13. FIN - ERE - Verslag van de vergadering van verschillende kerkraden - Kennisgeving

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

EVENEMENTEN

14.  Evenementen - Aanvraag stageplaats - Goedkeuring

De Arteveldehogeschool vraagt een stageplaats aan voor één van haar leerlingen Event en 
projectmanagement bij de dienst evenementen en deze wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

15.  BIA - Rioolaansluitingen Q1 2022 - gunning - Goedkeuring

Het college keurt de gunning voor de opdracht van rioolaansluitingen, 1ste kwartaal 2022 goed.

16. BIA - Lastvoorwaarden aanstellen studiebureau RUP 'Linkeroever’ - Goedkeuring

Het College keurt de lastvoorwaarden voor de opdracht “Aanstellen studiebureau voor opmaak 
gemeentelijk RUP 'Linkeroever’" goed. 

17.  BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting - Goedkeuring

Het college keurt de meerwerken Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - totaalinrichting goed. 

18.  BIA - Hemelwaterplan - Kennisname

Het College neemt kennis van het hemelwaterplan en neemt dit volgende week verder op.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

19.  Mobiliteit - Aanknooppunt F45 met fietssnelweg Ronse - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd voor 2 weken tot na het plaatsbezoek met de schepen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

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

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2020 - 
kohierartikels 550000184 & 550000185 - wordt als ongunstig verklaard.



21. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

22. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

23. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

24. Personeel - Openverklaring diensthoofd economie - Goedkeuring

De functie van diensthoofd economie, niveau A1-A3, in statutair dienstverband, voltijds, wordt vacant 
verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering. Een wervingsreserve 
wordt aangelegd voor 2 jaar. 

25. Personeel - Aanstelling opvangkracht BKO - Goedkeuring

Het college stelt een opvangkracht buitenschoolse kinderopvang aan, deeltijds (14u), niveau D1-D3, in 
contractueel dienstverband.

26.  Personeel - Goedkeuren kandidaten coördinator gebouwenbeheer - Goedkeuring

Het schepencollege keurt de kandidaten goed die mogen deelnemen aan de selectie van coördinator 
gebouwenbeheer, niveau B4-B5, in voltijds contractueel dienstverband. 

27.  Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van 
een diensthoofd lokale economie nominatief aan. 

28.  Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - Goedkeuring

Een arbeidsongeval overkomen aan een werknemer met blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt 4% 
rente voor blijvende invaliditeit toegekend.

29.  Personeel - Aanpassing vacant verklaring hoofdmedewerker financiën beslissing  20.12.2021- 
Goedkeuring 

Er wordt een aanpassing doorgevoerd voor de functie van hoofdmedewerker financiën, voltijds, C4-C5, 
in contractueel dienstverband, goedgekeurd in het CBS van 20.12.2021.

30.  Personeel - Disfunctioneren medewerker - ontslag - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het ontslag van een werknemer met vergoeding.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

31. SAMWD / KABK - Arbeidsreglement - Goedkeuring

Het college keurt de actualisatie van het arbeidsreglement voor SAMWD en KABK Oudenaarde goed. 

32. SAMWD - Gebruik volkszaal - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd voor 1 week, wordt eerst besproken met dienst veiligheid.

KMO - HANDEL

33.  Kmo - Subsidie startende ondernemers. Toekennen subsidie aan bvba Fortuna Events, 
Krekelput 14 te Oudenaarde - Goedkeuring

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



JEUGD

34.  Jeugd - Wijziging bestemming lokaal KLJ Nederename - Goedkeuring

KLJ Nederename nam eind december de beslissing om hun werking stop te zetten. Hierdoor komt hun 
lokaal vrij. KSA St Jozef kan sinds december geen gebruik meer maken van de parochiezaal. Aangezien 
het lokaal  aan St Vaast ingericht is als jeugdlokaal, is het een ideale plek om de werking van KSA St 
Jozef te laten verder zetten.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

35. Buitenschoolse Opvang - Aanstelling vrijwilliger - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers voor de buitenschoolse opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 24 januari 2022.


