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STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 24 JANUARI 2022 OM 16.22 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 - Verslag politiecollege 14 januari 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 14 januari 2022.

2.  Secretariaat - Uitnodiging vergadering Zoneraad Brandweerzone Vlaamse Ardennen - 
Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda op 28 januari 2022 alsook van 
alle bijlagen.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

3.  Veiligheid - Politiereglement clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor clubhuizen van motorclubs van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen goed.

ONTVANGSTEN

4.  Ontvangsten - Jubilea februari 2022 - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de jubilea die doorgaan in februari 2022.

5.  Ontvangsten - Ontvangst supportersclub De K.S.V.O.- Panthers - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ontvangst in de volkszaal van de 
supportersclub “De KASVO Panthers” op 14 mei 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Milieu - Doolstraat 2 - IIOA van klasse 3 - Motorcross Volkegem op 30&31-07-2022 - 
Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3  voor de motorcrossactiviteiten die 
doorgaan op 30&31-07-2022 gelegen Doolstraat 2 te Oudenaarde.

7. Milieu -Subsidieaanvragen aanplant/onderhoud van KLE's - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met subsidieaanvragen voor aanplant en/of onderhoud van Kleine 
LandschapsElementen.

8. Milieu - Wijnendale 91 - Omgevingsvergunning voor een IIOA van klasse 2 - Tankstation met 
self-carwash - Goedkeuring

Het college geeft vergunning voor de omgevingsvergunningsaanvraag van een IIOA van klasse 2 voor het 
hernieuwen en veranderen van een tankstation met self-carwash gelegen Wijnendale 91 te Oudenaarde.



9. Milieu - Bericht openbaar onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het 
Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 14-01-2022 tem 14-03-2022 over het 
ontwerp plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 
2021-2027.

10. Milieu - Bericht openbaar onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het 
Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeentelijk Landbouwbeleid 2023-2027 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 14-01-2022 tem 14-03-2022 over het 
ontwerp plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeentelijk 
Landbouwbeleid 2023-2027.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

11. RO - Afsprakenkaders over conformiteitsonderzoeken in de te verlaten huurwoningen van 
nieuwe huurders bij de sociale huisvestingsmaatschappij - Goedkeuring

Het college keurt de afsprakenkader over conformiteitsonderzoeken in de te verlaten huurwoningen van 
nieuwe huurders bij de sociale huisvestingsmaatschappijen goed.

12.  RO - Edelareberg 15 - Omgevingsvergunning - verkavelen van grond - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Edelareberg 15 voor het verkavelen van grond.

13.  RO - Kapellestraat - Omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Goedkeuring

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

14. RO - Baarstraat 62 - Omgevingsvergunning - Functiewijziging van woning naar 
vakantiewoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Baarstraat 62 voor de functiewijziging vna woning 
naar vakantiewoning.

15. RO - Nestor De Tierestraat 80 - Omgevingsvergunning -  renoveren en herbestemmen van 
loods tot lofts - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor De Tièrestraat 80 voor het renoveren en 
herbestemmen van loods tot lofts.

16. RO - Esstraat 33 - Omgevingsvergunning - bouwen zwembad, regulariseren veranda en 
carport - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Esstraat 33 voor het bouwen van een zwembad, 
regulariseren van de veranda en carport.

17.  RO - Castel madamastraat 3 - Omgevingsvergunning - wijzigen Kern E en HS cabine niveau -
0.5 - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Castel madamastraat 3 voor het wijzigen van Kern E 
en HS cabine niveau -0.5.

18. RO - Graaf Van Landaststraat - Omgevingsvergunning - regularisatie plaatsen keerwand + 
aanpassen warmtepompen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Graaf Van Landaststraat voor de regularisatie 
plaatsen keerwand en aanpassen warmtepompen.

19. RO - Serpentsstraat 87 - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Serpentsstraat 87 voor het verkavelen van grond.

20. RO - Dijkstraat 45 - Omgevingsvergunning - Bouwen woonzorgcentrum - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dijkstraat 45 voor het bouwen van een 
woonzorgcentrum.



21. RO - Lindestraat 26 - Omgevingsvergunning - bouwen van een HS cabine - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lindestraat 26 voor het bouwen van een HS cabine.

22. RO - Annekensstraat 21 - Omgevingsvergunning - oprichten carport en aanleggen verharding 
- Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Annekensstraat 21 voor het oprichten van een 
carport en aanleggen van verharding.

23. RO - Markt 63 - Omgevingsvergunning - Aanbrengen gevelreclame - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning Markt 63 voor het aanbrengen van gevelreclame.

24. RO - Leupegemstraat 20 - Omgevingsvergunning - Renoveren bestaand bijgebouw - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Leupemstraat 20 voor het renoveren van een 
bestaand bijgebouw.

25. RO - Zwijndries 93 - Omgevingsvergunning - bouwen van 3 woningen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Zwijndries 93 voor het bouwen van 3 woningen.

26. RO - Varent 9 - Omgevingsvergunning - verbouwen woning met toeristische logies - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Varent 9 voor het verbouwen van een woning met 
toeristische logies.

27. RO - Aalstraat 5 - Omgevingsvergunning - Aanleggen oprit - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Aalststraat 5 voor het aanleggen van een oprit.

28. RO - Tussenbruggen 16 - Omgevingsvergunning - verbouwen van een bestaande wooneenheid 
tot kantoorruimte - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Tussenbruggen 16 voor het verbouwen van een 
bestaande wooneenheid tot kantoorruimte.

BESTUUR CULTUUR

29.  Cultuur - Tarieven lokalen cultuur - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

30.  Cultuur - De Woeker avondprogrammatie najaar 2022 - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de voorgestelde avondprogrammatie voor 
het voorjaar van 2022 in CC De Woeker.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

31. Archief - Bruikleenovereenkomst PEC Ename - Goedkeuring

Erfgoedcentrum Ename vraagt om het herbarium van D.J. Vandermeersch, bewaard in het Stadsarchief, te 
ontlenen voor de tentoonstellen Florient Plus, het college gaat hierop in.

BURGERZAKEN BEVOLKING

32. Onthaal - Invoeren betaalmogelijkheid Payconiq - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de invoering van de betaalmogelijkheid 
Payconiq aan het Onthaal. 

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND



33. Burgerzaken - Begraafplaatsen - Akten hernieuwing concessies einddatum 2023 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de Begraafplaatsen - Akten hernieuwing concessies einddatum 2023

EVENEMENTEN

34.  Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen

35.  Evenementen - Politiereglement op het verkeer n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het politiereglement op het verkeer n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne op 
27-02-2022

36. Evenementen - Politiereglement op het verkeer n.a.v. Omloop het Nieuwsblad - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het politiereglement op het verkeer n.a.v. Omloop het Nieuwsblad 
elite heren en dames op 26 februari 2022.

37. Evenementen - Politiereglement op het verkeer n.a.v.  Chasing Cancellara Flanders - 
Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring voor het politiereglement op het verkeer n.a.v. Chasing Cancellara 
Flanders op 20 maart 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

38.  BIA - Weg- en rioleringswerken langs de gewestweg N441 - Oudstrijdersstraat - goedkeuren 
van bijkomende studie " nota bronbemaling " - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring van bijkomende studie " nota bronbemaling "  met betrekking tot "  Weg- 
en rioleringswerken langs de gewestweg N441 - Oudstrijdersstraat.

39.  BIA - Ohiostraat, Pelikaanstraat, Reytstraat- Aanpassen nutsleidingen-Goedkeuring

Het college keurt het dossier "aanpassen van de nutsleidingen in de Ohiostraat, Pelikaanstraat en 
Reytstraat" goed.

40.  BIA - Uitvoeren van  milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen het systeem 
van de groenjobs - dienstjaar 2022 ( + eventueel 2023-2024-2025)  - Goedkeuring

Het college keurt het dossier " Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen 
het systeem van de groenjobs - dienstjaar 2022 ( + eventueel  2023-2024-2025) goed.

41.  BIA - Weg- en rioleringswerken Doorn : deel N6 - Trompestraat  - goedkeuren meerwerken   
" bijkomende snelheidsremmers en aanpassingen riolering " - Goedkeuring

Met betrekking tot de " weg- en rioleringswerken Doorn :  deel N6 - Trompestraat  " worden de 
meerwerken   " bijkomende snelheidsremmers en aanpassingen riolering " goedgekeurd.

42.  BIA - ICT- Recreatex software, onderhoud BOCA printer, consultancy, opleiding en support - 
dienstjaar 2022 -2023 - Goedkeuring

Het college keurt het dossier ICT- Recreatex software, onderhoud BOCA printer, consultancy, opleiding 
en support - dienstjaar 2022-2023 goed.

43. BIA - Vegen wegen, afvoer, verwerking en storten veegafval - 2022 - Goedkeuring

Het college keurt het dossier "vegen wegen, afvoer, verwerking en storten veegafval - 2022 goed.

44.  BIA - Princiepsbeslissing aankoop woning Leupegem - Goedkeuring

Het College gaat principieel akkoord met de opstart van de aankoopprocedure voor een woning in 
Leupegem.

45.  BIA - Afslaan aanbod aankoop perceel Nederename - Goedkeuring



Het College gaat niet in op het aanbod om een perceel grond te Nederename aan te kopen.

46.  BIA - Ruimen riolen en rioolkolken - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier Ruimen riolen en rioolkolken. Goedkeuring bijwerken 
(freeswerken) t.b.v. € 13.416,48 incl. 21% btw.

47.  BIA - Inname openbaar domein in de Graaf van Landaststraat - dossier IOD1470128- 
Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling, container en hoogtewerker in de 
Graaf van Landaststraat voor het plaatsen van een stelling, container en hoogtewerker voor de periode 
van 02 tot en met 18/02/2022.

48.  BIA - Hemelwaterplan - Kennisname

Het College neemt kennis van het hemelwaterplan en gaat hiermee verder aan de slag.

49. BIA - Heraanleg kasseiweg Doorn - toekenning Erfgoedpremie - Kennisgeving

De toekenning van de Erfgoedpremie met betrekking tot het dossier " heraanleg kasseiweg Doorn " wordt 
ter kennisgeving voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR UITVOERING

50. BIU - Proces-verbaal van definitieve oplevering, vegen van wegen, afvoer, verwerking en 
storten van veegafval, dienstjaar 2021 - Goedkeuring

De opdracht “ Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval dienstjaar 2021 wordt 
definitief opgeleverd.  De borgtocht met nr.10/321431 van € 3.100 mag vrijgegeven worden ( 
Borgstellingskas : Deposito- en Consignatiekas).

BESTUUR SPORT

51. Sport - Personeelssport: voorstel Sportoase korting personeel - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het voorstel om een korting te geven in de Sportoase aan het personeel.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

52.  Mobiliteit - Aanknooppunt F45 met fietssnelweg Ronse - Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met de verdere uitwerking van de fietssnelweg Oudenaarde – Ronse met 
aantakking op de F45 via de Maartstraat / Lammekensstraat.

53.  Mobiliteit - Centrum fietsstraten zonaal - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het omvormen van de straten: Hoogstraat, Markt tot aan kruising Sint-
Walburgastraat, Klein stukje Krekelput (kruising met Jezuitenplein tot aan begin Broodstraat), 
Broodstraat, Markt, Nederstraat, Kattestraat in de twee richtingen, Einestraat, Lappersford, de volledige 
Burgscheldestraat (begin Voorburg tot aan het Gentiel Antheunisplein en de Voorburg tot officiële 
fietsstraten.Dit met aanduiding van zonale F111 borden en het aanbrengen van het logo ‘fietszone’ op het 
wegdek.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

54. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

55. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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



56. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

57. FIN STAD - Interne controle van de hoofdkassa d.d. 20/01/2022 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne controle van de hoofdkassa d.d. 
20/01/2022.

BESTUUR PERSONEEL

58.  Personeel - Aanstellen theatertechnieker De Woeker - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een theatertechnieker De Woeker, niveau D4-D5.

59.  Personeel - Aanpassing tarief fietsvergoeding - Goedkeuring

Enig artikel. Het bedrag van de fietsvergoeding bedraagt vanaf 01.01.2022 0,25 eurocent per kilometer.

60. Personeel - Openverklaring deskundige groen - Goedkeuring

De functie van deskundige groen, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband, voltijds, wordt vacant 
verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering. Een wervingsreserve 
wordt aangelegd voor 2 jaar. 

61. Personeel - Openverklaring tekenaar-toezichter - Goedkeuring

De functie van tekenaar-toezichter, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband, voltijds, wordt vacant 
verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering. Een wervingsreserve 
wordt aangelegd voor 2 jaar. 

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

62. SAMWD - Vaste benoemingen - Goedkeuring

Het College keurt de (uitbreiding van) vaste benoemingen aan SAMWD Oudenaarde goed.

63. SAMWD - Ontslag wegens mutatie - Goedkeuring

Het College keurt het ontslag van een leerkracht wegens mutatie naar een andere academie goed.

64. SAMWD - Ontslag wegens mutatie - Goedkeuring

Het College keurt het ontslag van een leerkracht wegens mutatie naar een andere academie goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

65. KABK- Vaste benoeming voor leraar ICT coördinatie 4/20 op 1 januari - Goedkeuring

Er wordt een leraar vast aangesteld voor ICT coördinatie 4/20 in het KABK.

KMO - HANDEL

66.  Kmo -  Vraag voor tijdelijke inname  van het openbaar domein door Sack Zelfbouw - 
Weigering

Er wordt geen toelating gegeven voor de gevraagde tijdelijke inname van het openbaar domein met een 
trailer voor Sack Zelfbouw.

JEUGD

67.  Jeugd - Jeugdopbouwwerk in Oudenaarde - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met opmaak van een bijkomend visum voor de totale afrekening voor het 
jeugdopbouwwerk 2019 – 2021. Het college gaat ook akkoord met de opmaak van een nieuwe convenant 
voor de periode van 2022 – 2025. Er wordt ook een extra jeugdopbouwwerker (halftijds) aangeworven.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 31 januari 2022.


