
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 04 JULI 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 VEILIGHEID

1.  Veiligheid - Huur Brandwoeker door AZ Delta - Goedkeuring

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van de huurovereenkomst tussen AZ Delta en 
Stad Oudenaarde voor de huur van een testlokaal in de Brandwoeker.

TOERISME

2. Toerisme - Aanstelling socio-culturele vrijwilligers 2021 - Aanvulling - Goedkeuring

Het college stelt een aantal socio-culturele vrijwilligers aan voor medewerking op evenementen, aan de 
balie van toerisme en/of in het museum. De lijst met vrijwilligers wordt opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd indien er wijzigingen of toevoegingen zijn. 

ONTVANGSTEN

3.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging kampioenen The Full Manty's - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energiebron - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hernieuwbare energiebron goed.

5. Milieu - Kerkgate 14 - IIOA 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 Kerkgate 14 te Oudenaarde.

6.  Milieu - Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hemelwaterinstallatie goed.

7.  Milieu - Openbaar onderzoek over het Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030 - 
Kennisname

Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt over het Ontwerp Lokaal Materialenplan 
2023-2030.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. RO - Beleidsnota verkavelingen - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

9. RO - Materplein 3 - Omgevingsvergunning - Bijstellen verkaveling - Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in Matersplein 3 voor het bijstellen van een verkaveling.

10. RO - Rekkemstraat 66 - Omgevingsvergunning - Verkavelen van grond - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rekkemstraat 66 voor het verkavelen van grond.

11. RO - Gentstraat 296 - Omgevingsvergunning - Plaatsen van gevelreclame - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Gentstraat 296 voor het plaatsen van gevelreclame.

12. RO - Gentstraat zn - Omgevingsvergunning - bouwen van een eengezinswoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentstraat voor het bouwen van een 
eengezinswoning.

13. RO - Vaddenhoek 121 - Omgevinsgvergunning - Aanleggen van een zwembad, pergola en 
tuinmuur - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vaddenhoek 121 voor het aanleggen van een 
zwembad, pergola en tuinmuur.

14. RO - Weldenstraat 65 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een eengezinswoning met 
zorgwoning - Weigering

Dit agendapunt is verdaagd.

15.  RO - Westerring 13 - Omgevingsvergunning - bouwen van 4 opslagsilo's - Gunstig advies

De aanvraag ingediend inzake bouwen van 4 opslagsilo's, gelegen te Westerring 13, 9700 Bevere 
(Oudenaarde) wordt gunstig geadviseerd.

16.  RO - Korenbloemlaan 15 - Melding - Plaatsen veranda - Aktename

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda in de Korenbloemlaan 15.

17. RO - Nestor De Tièrestraat 141 - Melding - Plaatsen van een overkapping/carport - Aktename

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een overkapping/carport in de Nestor De 
Tièrestraat 141.

18. RO - Kattedoornstraat zn - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning - Goedkeuring

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

BESTUUR CULTUUR

19.  Cultuur - Aanvraag Feestcheque door De Trouwe Hond -  Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag Feestcheque door De Trouwe Hond.

20.  Cultuur - Muziekcheques: aangepaste lijst geregistreerde muzikanten - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aangepaste lijst geregistreerde muzikanten en hun aanvragen voor 
muziekcheques.

21.  Cultuur - Aanvraag Feestcheque door Oudenaarde en Zustersteden vzw -  Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag Feestcheque door Oudenaarde en Zustersteden vzw.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

22. Burgerzaken - Begraafplaats - Concessies - Goedkeuring

Het college keurt de aanvragen concessies en hernieuwingen concessies goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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



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

EVENEMENTEN

24. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

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

25.  Evenementen - Politiereglement kermisrommelmarkt Nederename - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor kermisrommelmarkt Nederename op 10 september 2022 goed.

26.  Evenementen - Politiereglement de zwerfautoklub - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor de zwerfautoklub van 17 tot 21 november 2022 goed.

27.  Evenementen - Politiereglement feeste t' Ename - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor feeste t' Ename van 5 t.e.m. 8 augustus 2022 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement feestzone feeste t' Ename - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor de feestzone op feeste t' Ename van 5 t.e.m. 8 augustus 2022 
goed.

29.  Evenementen - Politiereglement fiertel Mater - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor fiertel Mater op 17 september 2022 goed.

30. Evenementen - zomerprogramma Zomernoten - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de programmatie van Zomernoten in de maanden juli en augustus.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31. BIA - Aanleg van 2 rugbyvelden - Definitieve oplevering - Goedkeuring

Het college keurt de definitieve oplevering met betrekking tot " Aanleg van 2 rugbyvelden " goed .

32. BIA - Weg- en rioleringswerken Cluster Broeke - Aankoop van 2 percelen grond langs de 
Driesleutelstraat - Koopovereenkomsten - Goedkeuring

Met betrekking tot "weg- en rioleringswerken Cluster Broeke" wordt goedkeuring verleend  aan de 
koopovereenkomsten  "aankoop van 2 percelen grond langs de Driesleutelstraat".           

33.  BIA - Vraag tussenkomst herstel parochiezaal Ename - Weigering

Het college gaat niet in op de vraag van vzw De Pelikaan om tussen te komen in het herstel van de 
parochiezaal in Ename, aangezien dit gebouw eigendom is van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename.

34.  BIA - Gesplitste vrijgave waarborg fase 1 Saffrou - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de gesplitste vrijgave van de borg aan Re-Vive, zoals bepaald in het 
addendum bij de overeenkomst gesloten met betrekking tot de omgevingsvergunningsaanvraag fase 1.

35. BIA - Collector De Bruwaan - Serpentstraat  - Gratis overdracht van de gemeentelijke 
rioleringen in de Serpentstraat en de Kapittelstraat aan NV Aquafin - Goedkeuring 

Met betrekking tot de " Collector De Bruwaan - Serpentstraat " wordt de gratis overdracht van de 
gemeentelijke rioleringen in de Serpentstraat en de Kapittelstraat aan NV Aquafin  goedgekeurd.  

36.  BIA - Aanstellen gerechtsdeurwaarder via raamcontract I.VL.A. - Goedkeuring

Het college keurt de toetreding raamcontract I.VL.A. en navenante gunning goed.

37. BIA - Inname openbaar domein in de Heurnestraat - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Heurnestraat voor het plaatsen van een 
stelling voor vernieuwen van de goten van 9 augustus 2022 t.e.m. 26 augustus 2022 .

38.  BIA - Diverse locaties-Telenet- Telecommunicatiewerken in synergie met  Fiber To Home fase 
2 van Proximus - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Telenet voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in synergie 
met Fiber To Home fase 2 van Proximus.

39. BIA - Inname openbaar domein in de Doornikstraat - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Doornikstraat voor het plaatsen van een 
stelling en daklift voor dakwerken van 29 augustus 2022 t.e.m. 2 september 2022.

40. BIA - Inname openbaar domein in de Molenstraat - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Molenstraat voor het plaatsen van een 
stelling van 19 juli 2022 t.e.m. 21 augustus 2022.

41.  BIA - Molenstraat -Fluvius-Distributienetwerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van distributienetwerken in de 
Molenstraat 6.

42.  BIA - Jules Lacroixstraat-Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van distributienetwerken in de Jules 
Lacroixstraat.

43. BIA - Inname openbaar domein in de Baarstraat - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Baarstraat voor het plaatsen van een 
stelling, mobiele kraan en container voor dakwerken van 19/7/2022 t.e.m. 5/8/2022.

BESTUUR SPORT

44.  Sport - Uitbetaling beleid subsidies sportverenigingen 2022 (werkingsjaar 2021) - 
Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

45.  Sport - Erkenning sportclub Sportkids - Goedkeuring

Het college gaat niet in op de erkenningsaanvraag van sportclub Sportkids.

46.  Sport - Aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het aanstellen van monitoren/vrijwilligers bij de sportdienst.

47.  Sport - Visactiviteit Bareelhoekvissers 55+ aan de Donk - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de visactiviteit van de Bareelhoekvissers 55+ aan de Donk. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

48.  Mobiliteit - Meldenstraat bebouwde kom - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord dat de aanpassingen maximale snelheid in de Meldenstraat en het 
aanbrengen van signalisatieborden.

49.  Mobiliteit - Politiereglement Meldenstraat Bebouwde Kom - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het politiereglement bebouwde kom in de Meldenstraat.

50.  Politiereglement - Tijdelijk Circulatieplan Bevere - Goedkeuring

Vanaf 4 juli 2022 tot en met 4 oktober 2022 wordt het verkeer in Bevere – Oudenaarde ingevolge van een 
circulatie proefproject gewijzigd.



51.  Mobiliteit - Cloud Licentie Snelheidsindicatieborden - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord voor een verbintenis van 5 jaar voor het gebruik van de cloud licentie 
van Krycer voor de reeds aangekocht snelheidsindicatieborden.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

52. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

53. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

54. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

55. FIN -  Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000190 & 551000191 - gunstig 

 Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000190 & 551000191 wordt als gunstig beschouwd.

56. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000047, 551000048, 551000049, 551000050, 551000051, 551000052, 55000053, 
551000054 - ongunstig 

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000047, 551000048, 551000049, 551000050, 551000051, 551000052, 55000053, 
551000054 wordt als ongunstig beschouwd.

57. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000082 & 551000083 - ongunstig 

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikels 551000082 & 551000083 wordt als ongunstig beschouwd.

58.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikel 551000128 - ongunstig

Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - kohierartikel 
551000128 wordt als ongunstig beschouwd.

59.  FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - 
kohierartikel 551000059 - ongunstig

 Het bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen en kamers, aj. 2021 - kohierartikel 
551000059 wordt als ongunstig beschouwd.

60. FIN - Opmaak meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025-timing en richtlijnen - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de vooropgestelde timing en richtlijnen voor de 
opmaak van meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 goed.

61.  FIN - Semestrieel rapport van de gerechtsdeurwaarder - Kennisgeving

Het College neemt kennis van het semestrieel rapport van de gerechtsdeurwaarder.

62.  FIN - Kastoestand 31.01.2022 en 28.02.2022 Stad en OCMW - Kennisgeving

Het College neemt kennis van de kastoestand op 31.01.2022 en 28.02.2022 van de Stad en het OCMW.

63. FIN - Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 2e kwartaal 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 2e kwartaal 2022.



BESTUUR PERSONEEL

64.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie diensthoofd mobiliteit - Goedkeuring

Het college keurt de selectie kandidaten voor diensthoofd mobiliteit goed.

65.  Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie diensthoofd aankoop en overheidsopdrachten - 
Goedkeuring

Het college keurt de selectie kandidaten voor diensthoofd aankoop en overheidsopdrachten goed.

66.  Personeel - Aanstellen jobstudenten zomer 2022 aanpassing nummer 3 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een aanpassing van de aanstelling van de jobstudenten die voorzien worden 
op verschillende diensten tijdens de zomerperiode.

67. Personeel - Aanstellen van administratieve medewerker na selectieproeven - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het aanstellen van administratieve medewerkers voor diverse diensten na 
selectieproeven.

68. Personeel - Tijdelijke verlenging van administratief medewerker tot indiensttreding van de 
administratief medewerkers uit de werfreserve - Goedkeuring

De aanstelling van verschillende personen wordt verlengd tot en met 31.07.2022.

KMO - HANDEL

69.  Kmo – Wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel 
bezoldigd personenvervoer - Exploitant BV Tik-tax – Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor 
individueel bezoldigd personenvervoer.

70.  Kmo – Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. CTR 
Chicken, Markt 63 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college verleent een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein.

71. Kmo – Vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein. 
Macadoh, Markt 55 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college verleent een vergunning voor het uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar domein.

72.  Kmo – Aanvraag voor de inrichting en uitbating van een pop-up horecazaak The Lakehouse 
Rooftop Bar, Donkstraat 50 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor de inrichting en de uitbating van een pop-up horecazaak.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

73.  BKO - Wijziging woensdagnamiddagopvang Broebelschool miv 1/09/22 - Goedkeuring

Het College verklaart zich akkoord met de aanpassing van de woensdagnamiddag opvanguren in de 
Broebelschool omwille van het geringe aantal kinderen.
 

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 15 juli 2022.


