
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 OM 16.15 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Julie Dossche: schepenen;
Piet Blondeel: waarnemend alg. directeur

Verontschuldigd: Mathieu Mas: schepen;
Bart Baele: algemeen directeur

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - Uitnodiging vergadering Zoneraad Brandweerzone Vlaamse Ardennen - 
Bekrachtiging

 Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de agenda op 25 februari 2022 alsook van alle 
bijlagen.

2. Secretariaat - Verslag politiecollege 18 februari 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 18 februari 2022.

TOERISME

3. Ontvangsten - Ontvangst Federatie Toeristische Gidsen - Goedkeuring

De Federatie Toeristische Gidsen houden in april hun algemene vergadering in Oudenaarde en vragen om 
na de stadswandeling en de rondleiding in het MOU, ontvangen te worden in het stadhuis van 
Oudenaarde.

ONTVANGSTEN

4.  Ontvangsten - Aanvraag gebruik volkszaal voor The Volterra Project junior 2022 - 
Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het gratis gebruik van de Volkszaal voor 
de organisatie van het openingsconcert ikv “The Volterra project, junior edition 2022”.

5.  Ontvangsten - Gebruik van de volkszaal door dienst Huisvesting - Goedkeuring

De dienst Ontvangsten organiseert op verschillende tijdstippen infomomenten in de volkszaal van het 
stadhuis.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6. Milieu - Mgr. Lambrechtstraat 64 - IIOA van klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het 
plaatsen van regenwaterputten - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bemaling voor het 
plaatsen van regenwaterputten gelegen Mgr. Lambrechtstraat 64 te Oudenaarde.

7. Milieu - Sint-Hilariuslindestraat 13 - IIOA van klasse 3 - Plaatsen van een bovengrondse 
propaangastank van 1.000 liter - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het plaatsen van een 
bovengrondse propaangastank van 1.000 liter gelegen Sint-Hilariuslindestraat 13 te Oudenaarde.



8.  Milieu - Subsidie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening 
goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9.  RO - Huisvesting - Broodstraat 22, recht van voorkoop - Goedkeuring

Het college neemt geen gebruik van hun recht van voorkoop voor het pand gelegen Broodstraat 22 
Oudenaarde.

10.  RO - Huisvesting - Sociaal woonbeleidsconvenant  01/03/2022-28/02/2025 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het afsluiten van het sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 
01/03/2022-28/02/2025 en wordt ter ondertekening voorgelegd aan de gemeenteraad.

11. RO - Galgestraat 88 - Omgevingsvergunning - Verkavelen in 10 loten voor open bebouwing - 
Goedkeuring

Dit agendapunt is uitgesteld naar later.

12. 22RO - Pladutse 1 - Omgevingsvergunning - Aanleggen van een stapmolen, winterpaddock, 
schuilhok en trainingspiste - Weigering

Dit agendapunt is uitgesteld naar later.

13. RO - Ganzendries 42 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ganzendries 42 voor het bouwen van een woning.

14. RO - Natendries zn - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een hoogspanningscabine - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Natendries voor het plaatsen van een 
hoogspanningscabine.

15. RO - Graaf van Landaststraat 99 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van een zonneluifel - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Graaf Van Landaststraat 99 voor het plaatsen van 
een zonneluifel.

16. RO - Reytstraat 168 - Omgevingsvergunning - Afbreken bestaande woning en bouwen van een 
ééngezinswoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 168 voor het afbreken van een bestaande 
woning en het bouwen van een ééngezinswoning.

17.  RO - Oude Hulst 17 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van betonnen L-profielen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Oude Hulst 17 voor het plaatsen van betonnen L-
profielen.

18.  RO - Hevelweg 21 - Omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden woning, aanleggen van 
een zwembad - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hevelweg 21 voor 

19.  RO - Bronstraat 10 - Omgevingsvergunning - Renoveren en uitbreiden van een zonevreemde 
woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bronstraat 10 voor het renoveren en uitbreiden van 
een zonevreemde woning.

20.  RO - Fortstraat 24 - Omgevingsvergunning - Renoveren gevel met crepi - Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Fortstraat 24 voor het renoveren van een gevel met 
crepi.

BESTUUR CULTUUR

21.  Cultuur - Aanvraag Feestcheque door De Albeirkies / Jan De Bruyne - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de toekenning van een feestcheque voor De Albeirkies.

22.  Cultuur - Ontvangst Stadhuis Dameskoor Amaranthe 15/04/2022 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de ontvangst in he tStadhuis van het Dameskoor Amaranthe op 15/04/2022.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

23. Burgerzaken - Begraafplaats - Concessies - Goedkeuring

Het college keurt de concessies en hernieuwingen concessies goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN

25.  Evenementen - We Ride Flanders-Fan Ride-RVV - Goedkeuring 

Het college keurt de organisaties We Ride Flanders-Fan Ride-RVV op 2 en 3 april 2022 goed.

26. Evenementen - Politiereglement nav sportdag KBO Bevere - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement nav sportdag KBO Bevere op vrijdag 18 maart 2022 goed.

27.  Evenementen - Politiereglement nav slechtvalkenkijkdag - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement nav slechtvalkenkijkdag op zondag 05 juni 2022 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement opening vLeeshuis - Goedkeuring

Het college  keurt het politiereglement opening vLeeshuis op 4 maart 2022 goed.

29.  Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor evenementen.

30.  Evenementen - Toekenning standplaats ambulante handel RVV 2022 - Goedkeuring

De Ronde van Vlaanderen voor Elite mannen en vrouwen vindt dit jaar plaats op zondag 3 april 2022. Op 
zaterdag 2 april 2022  vindt opnieuw de We Ride Flanders cyclo plaats. Ook dit jaar stelt de stad 
Oudenaarde standplaatsen ter beschikking  voor het uitbaten van een kraam met etenswaren. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31.  BIA - Renotec - definitieve oplevering rioolaansluitingen 2016-2017-2018 - Goedkeuring

Het college keurt de definitieve oplevering rioolaansluitingen 2016-2017-2018 goed.

32.  BIA - Cementbetonverhardingen - Dienstjaar  2017 - Definitieve oplevering - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de definitieve oplevering van de opdracht " Cementbeton- verhardingen 
- Dienstjaar  2017 ".



33. BIA - Cementbetonverhardingen  - Dienstjaar 2018 - Aanvullende werken - Definitieve 
oplevering - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de definitieve oplevering van de  opdracht " Cementbeton- verhardingen  
- Dienstjaar 2018 - Aanvullende werken ".

34.  BIA - Robert  De Preesterstraat - Leveren en plaatsen elektromechanica pompstation - 
Definitieve oplevering - Goedkeuring

Het college keurt de definitieve oplevering met betrekking tot  " Robert De Preesterstraat - Leveren en 
plaatsen elektromechanica pompstation " goed.

35.  BIA - Aankoop van snelheidsinformatieborden - Goedkeuring

Het college keurt het dossier "aankoop van snelheidsinformatieborden" goed.

36.  BIA - ICT - Toetreding raamcontract gemeente Aalter - Project LB365 - perceel 8: 
softwarelicenties en beheer - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de toetreding tot het raamcontract Project LB 365 van de gemeente Aalter 
voor het perceel 8 : softwarelicenties en beheer.

37.  BIA - ICT - Gunning huur software via raamcontract gemeente Aalter - Goedkeuring

Het college keurt de gunning van het dossier" huur software via raamcontract gemeente Aalter" goed.

38.  BIA - Aanstellen studiebureau voor het slopen van woningen - Gunning aanvullende opdracht 
- Goedkeuring

Het college gaat akkoord voor de gunning van een aanvullende opdracht in het dossier aanstellen 
studiebureau voor het slopen van woningen. 

39.  BIA - Inname openbaar domein in de Louise Mariekaai - dossier IOD1489768 - Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling en werfwagens in de Louise 
Mariekaai voor de periode van 07/03 tot en met 04/04/2022.

40.  BIA - Inname openbaar domein in Diependale - dossier IOD1490609  - Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in Diependale voor de periode van 
04 tot en met 31/03/2022.

41.  BIA - Inname openbaar domein in de Nestor De Tièrestraat - dossier IOD1491735  - 
Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een stelling in de Nestor de Tièrestraat voor de 
periode van 05 tot en met 20/03/2022.

42.  BIA - Inname openbaar domein Neringstraat -dossier IOD1471630 - Goedkeuring

Het college verleent een machtiging voor het plaatsen van een torenkraan, toilet, materiaalcontainer, 
werfkeet en stockagezone in de Neringstraat voor de periode van 15/03 tot en met 31/08/2022.

43.  BIA - Verkoopovereenkomst woning Diependale - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de overeenkomst voor de aankoop van een woning in Diependale.

BESTUUR SPORT

44. Sport - Geluidsmetingen stedelijke sportsite - Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met een geluidsonderzoek op de sportsite uitgevoerd door het 
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

45. Sport - Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij sportdienst - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de verschillende criteria onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij de 
sportdienst.



BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

46. FIN - Invordering via gerechtsdeurwaarder - Parkeerretributies - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord  met de opmaak van de dwangschriften volgens 
de verkregen lijst.

47.  FIN - Oninbare posten - Parkeerretributies - Goedkeuring

De oninbaren in de parkeerretributies worden voorgelegd ter goedkeuring en goedgekeurd.

48.  FIN - Onverhaalbare posten - Parkeerretributies - Goedkeuring

De onverhaalbaren in de parkeerretributies worden voorgelegd ter goedkeuring en goedgekeurd.

49.  FIN - Oninbaren - Algemene gemeentelijke heffing gezinnen, bedrijven, parkeren - 
Goedkeuring

De oninbaren in de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven en parkeren  worden 
voorgelegd ter goedkeuring en goedgekeurd.

50. FIN - Onverhaalbaren - Algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven, containerpark 
diftar, leegstand - Goedkeuring

De onverhaalbaren in de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven, containerpark diftar, 
leegstand worden voorgelegd ter goedkeuring en goedgekeurd.

51. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

52. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

53. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

54. Personeel - Aanstelling tijdelijk medewerker onthaal - Goedkeuring

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

55.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie deskundige groenbeheer - Goedkeuring 

De namenlijst I, in bijlage, van de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt geviseerd 
en goedgekeurd.

56.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie diensthoofd economie - Goedkeuring 

De namenlijst I, in bijlage, van de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt geviseerd 
en goedgekeurd. De namenlijst II, in bijlage, van de kandidaten die niet aan de gestelde voorwaarden 
voldoen wordt geviseerd en goedgekeurd.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

57. SAMWD / KABK - Aanstellen vrijwilligers - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanstelling van vrijwilligers voor toezicht in de 
academies goed. 

58. SAMWD - Tijdelijke aanstelling leraar - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de tijdelijke aanstelling van een leraar in SAMWD 
Oudenaarde goed.



59. SAMWD / KABK - Aanstellen wijkwerkers - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanstelling van wijkwerkers voor toezicht en 
onthaal in de academies goed.

60. SAMWD - Tijdelijke aanstelling administratief medewerker – Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de tijdelijke aanstelling van een administratief 
medewerker in SAMWD Oudenaarde goed.

61. SAMWD - Tijdelijke aanstelling administratief medewerker – Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de tijdelijke aanstelling van een administratief 
medewerker in SAMWD Oudenaarde goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

62. KABK - Tijdelijke Aanstelling Niet-Vacant Betrekking 5/20 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een niet-vacant betrekking 5/20 in de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

KMO - HANDEL

63. Kmo - Tijdelijke inname van het openbaar domein voor een commerciële actie van Leonidas, 
Broodstraat 14 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de tijdelijke inname van het openbaar domein voor een commerciële actie 
mits het opruimen van de locatie.

64.  Kmo – Uitbreiden en wijzigen van een abonnement op de wekelijke markt - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het uitbreiden en wijzigen van een abonnement op de wekelijkse markt.

65.  Kmo – Stopzetten van de exploitatie van een taxidienst - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de stopzetting van de exploitatie van een taxidienst.

66.  Kmo - Zomer 2022: toelaten uitbreiden reguliere horecaterrassen en toelaten pop-up 
horecaterrassen - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de afsprakenkader voor de zomer 2022: toelaten uitbreiden reguliere 
horecaterrassen en toelaten pop-up horecaterrassen. Dit wordt voorgelegd aan de eerstvolgende 
gemeenteraad ter goedkeuring.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

67. BKO - Stage student begeleider in de kinderopvang - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de stade van een student begeleider in de kinderopvang.

68. BKO - Vakantieopvang - goedkeuren huishoudelijk reglement en inschrijvingsdocumenten - 
Goedkeuring

Het College verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement en de inschrijvingsdocumenten voor 
het kind en de familiale gegevens voor de werking van de vakantieopvang.

69. BKO - Toekennen kilometervergoeding voor vrijwilligers  voor het schooljaar 2021 - 2022 - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de toekenning van de kilometervergoeding voor vrijwilligers  voor het 
schooljaar 2021 - 2022.



Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 7 maart 2022.


