
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 13 JUNI 2022 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: schepen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda gemeenteraad 27 juni 2022 - Goedkeuring

Het college stelt de agenda vast voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 juni 2022 en keurt deze 
goed.

2. Secretariaat - Aanstelling vertegenwoordiger Gemeentelijke  Holding - Goedkeuring

Het college stelt een vertegenwoordiger aan voor de Gemeentelijke Holding nv.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

3.  Communicatie - Jaarverslag 2021 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2021.

ONTVANGSTEN

4.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging MVC VAMOS Oudenaarde - Goedkeuring

MVC VAMOS Oudenaarde vraagt aan het stadsbestuur om gehuldigd te worden in het stadhuis van 
Oudenaarde n.a.v. de viering van hun kampioenstitel(s) en het winnen van de beker van België U15.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

5.  Milieu - Beschrijvend bodemonderzoek Paalstraat - Goedkeuring

Het schepencollege keurt de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek goed. 

6.  Milieu - Subsidieaanvraag infiltratievoorziening - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor plaatsing van een infiltratievoorziening goed.

7. Milieu - Overeenkomst bijkomende natuur - Goedkeuring 

Principiële goedkeuring van de ontwerp samenwerkingsovereenkomst voor de creatie van bijkomende 
natuur in de Scheldevallei regio Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. RO - Heurnestraat zn - Standpunten ontwikkeling 'Scheldehof' - Goedkeuring 

Het College van Burgemeester en Schepen verklaart zich akkoord met een beperkte verdichting van de 
zone binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. 
Rekening is te houden met de conceptstudie van SUM (2017) – beperkte footprint van de bebouwing, 
tuinzones en wegenis / maximaal vrijwaren van de steilrand. Slechts één extra ‘bouwlint’ met beperkte 



hoogte te ontwikkelen i.f.v. doorzichten naar de Scheldevallei maximaal worden gevrijwaard. De wijk is 
te ontwikkelen als een duurzame en autoluwe wijk.

9.  RO - Oudstrijdersstraat 27 - Omgevingsvergunning - Slopen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Oudstrijdersstraat 27 voor het slopen van een 
woning.

10.  RO - Nederenamestraat 16 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een ééngezinswoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 16 voor het bouwen van een 
ééngezinswoning.

11.  RO - Serpentsstraat 26 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Serpentstraat 26 voor het verbouwen van een 
woning.

12.  RO - Vogelkersstraat 13 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een zwembad en berging - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vogelkersstraat 13 voor het bouwen van een 
zwembad en berging.

13.  RO - Annekensstraat - aanleggen terras, oprit, afbraak bijgebouw, plaatsen carport - 
Beslissing deputatie

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

14.  Burgerzaken - Raadplegingen i.k.v. wettelijke of decretaal opgelegde taken - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier "Raadplegingen i.k.v. wettelijke of decretaal opgelegde taken".

15.  Burgerzaken - Communicatie rond lijst met persoonsgegevens aan scholen - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de communicatie van aan de scholen 
omtrent het gebruik van de lijsten en de risico’s die hieraan verbonden zijn. 

BURGERZAKEN BEVOLKING

16.  Burgerzaken - Voorbereiding en raming eventuele volksraadpleging - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de voorbereiding en raming eventuele volksraadpleging.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN

18. Evenementen - Adriaen Brouwer Bierfeesten - Horeca activiteiten - Aanvulling - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan de horecazaken die een aanvraag 
ingediend hebben voor de organisatie van een activiteit in kader van de Adriaen Brouwer Bierfeesten van 
24 t.e.m. 26 juni 2022. 

19. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met de nieuwe aanvragen voor de organisatie van evenementen op het 
grondgebied van Oudenaarde.

20.  Evenementen - Politiereglement Omloop Nieuwsblad voor beloften - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Omloop Nieuwsblad voor beloften op 2 juli 
2022 goed.

21.  Evenementen - Politiereglement GP De Pedaleur - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor GP De Pedaleur op 25 juni 2022 goed.

22.  Evenementen - Politiereglement bierfeesten - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor de bierfeesten van 24 t.e.m. 26 juni 2022 goed.

23.  Evenementen - Politiereglement Casinoboys weekend - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Casinoboys weekend van 8 tot 10 september 
2022 goed.

24.  Evenementen - Politiereglement Tuinwijkfeesten - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Tuinwijkfeesten op 2 september 2022 goed

25.  Evenementen - Politiereglement rommelmarkt Ename - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor rommelmarkt Ename op 2 september 2022 
goed.

26.  Evenementen - Politiereglement ruiterommegang Sint-Amelberga - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor ruiterommegang Sint-Amelberga op 10 juli 
2022 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

27.  BIA - Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - Dienstjaar 2019 - Definitieve 
oplevering - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring aan de definitieve oplevering van de opdracht " Buitengewoon onderhoud 
aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019 ".

28.  BIA - Gunning herstel en herbelijning atletiekpiste - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunning van de opdracht tot herstel en herbelijning atletiekpiste 
goed.

29.  BIA - Gunning consultancy MOU 'Vlaamse Meesters' - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht "Inhoudelijke uitwerking van het project 
‘Oudenaarde, wandtapijtenstad in Vlaanderen’".

30. BIA - Groot onderhoud van  buurtwegen - dienstjaar 2020 - 1e herhaling - 3e verrekening             
" werken aan overeengekomen prijzen " - Goedkeuring 

De 3e verrekening " werken aan overeengekomen prijzen "  met betrekking tot de opdracht "     Groot 
onderhoud van  buurtwegen - dienstjaar 2020 - 1e herhaling " wordt goedgekeurd. 

31.  BIA - Gunning administratieve ondersteuning parkeerbeleid - Goedkeuring

De opdracht “Administratieve opvolging en afhandeling parkeerretributies” wordt gegund een een externe 
firma. 

32. BIA - Inname openbaar domein op de Markt - dossier IOD1576723 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein op de Markt voor het plaatsen van een stelling 
voor renovatiewerken van 27/6/2022 tot en met 9/9/2022.

33.  BIA- Nestor de Tièrestraat - Proximus - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring



Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van Telecommunicatiewerken in de 
Nestor de Tièrestraat - Pater Ruyffelaertstraat.

34.  BIA - Heraanleg Sint-Jozefsplein, Terkerkenlaan, Gelukstede en Groenstraat - Project 
O218024 - Aanbestedingsdossier - Kennisgeving 

Het schepencollege neemt kennis van het aanbestedingsdossier met betrekking tot de opdracht  " 
Heraanleg Sint-Jozefsplein, Terkerkenlaan, Gelukstede en Groenstraat - Project O218024 ".  

35. BIA - Ontwerp erfpachtovereenkomst Donk fase 1 en 2 - Kennisgeving

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR SPORT

36. Sport - Organisatie Eliminator city Mountainbike dd.14/08/22 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de organisatie Eliminator city Mountainbike dd.14/08/22.

37. Sport - GP De Pedaleur 25/06 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de wielerwedstrijd GP De Pedaleur 25/06.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

38.  Mobiliteit - wijziging circulatieplan Bevere - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het deels bijsturen van het circulatieplan Bevere.

39.  Mobiliteit - Lidgelden Octopusplan schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

Stad Oudenaarde neemt het jaarlijks lidgeld voor alle kleuter- en lagere scholen ten laste voor de 
inschrijving bij Octopusplan voor het schooljaar 2022-2023. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

40. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

41. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van facturen goed.

42. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van vorderingen goed.

43.  FIN - Oninbaren - AGH gezinnen en bedrijven en contantbelasting op het parkeren - 
Goedkeuring

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

44.  FIN - Onverhaalbaren - AGH gezinnen en bedrijven, parkeren en leegstand - Goedkeuring

De onverhaalbaren in de algemene gemeentelijke heffing gezinnen en bedrijven, parkeren en leegstand 
worden goedgekeurd.

45.  FIN - Invordering via gerechtsdeurwaarder - Buitenschoolse Kinderopvang – Goedkeuring

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

46.  FIN - Oninbaren - Buitenschoolse kinderopvang - Goedkeuring

De oninbaren van de buitenschoolse kinderopvang worden goedgekeurd.



47.  FIN - Onverhaalbaren - Buitenschoolse kinderopvang - Goedkeuring

De onverhaalbaren van de buitenschoolse kinderopvang worden goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

48.  Bestuur infrastructuur centrale aankoop - Aankoop van bureaumeubilair voor enkele 
administratieve diensten  - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de gunning voor de aankoop van bureaumeubilair voor enkele 
administratieve diensten goed. 

BESTUUR PERSONEEL

49. Personeel - Vaststelling van de rangorde van de werfreserve administratief medewerkers vrije 
tijd - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vaststelling van de rangorde van administratieve medewerkers voor de 
cluster vrije tijd, in contractueel dienstverband, niveau C1-C3. 

50. Personeel - Vaststelling van de rangorde van de werfreserve administratief medewerkers 
ondersteunende diensten - Goedkeuring.

Het college gaat akkoord met de vaststelling van de werfreserve administratieve medewerkers voor de 
cluster ondersteunende diensten, in contractueel dienstverband, niveau C1-C3. 

51. Personeel - Openverklaring diensthoofd sport - Goedkeuring

Het college verklaart de functie diensthoofd sport open.

52. Personeel - Ontslag van een personeelslid - Kennisgeving.

Het college neemt kennis van het ontslag van een personeelslid.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

53.  KABK - Jury Eindejaar en activiteiten 2022 KABK - Goedkeuring

Het College gaat akkoord met het inrichten van de eindejaarsactiviteiten zoals beschreven.

KMO - HANDEL

54.  Kmo - Subsidie startende ondernemers. Toekennen van subsidie aan Tatul BV, Markt 63 te 
Oudenaarde - Goedkeuring

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

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 20 juni 2022.


