
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

VRIJDAG 15 JULI 2022 OM 10.00 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 VEILIGHEID

1.  Veiligheid - Bewaking Donk Zomer - Goedkeuring

Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de nieuwe regeling omtrent de bewaking 
van de Donk deze zomer.

2.  Veiligheid - EOC Belgium - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beoordeling i.k.v. het 
Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport van EOC Belgium – Oudenaarde, en dat er een brief zal 
worden opgesteld naar EOC Belgium – Oudenaarde met de vraag de nodige acties te ondernemen. 

ONTVANGSTEN

3.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging tafeltennisclub KTTC Meteor - Goedkeuring

De jeugdafdeling van de tafeltennisclub KTTC Meteor vraagt aan het stadsbestuur Oudenaarde om 
gehuldigd te worden in het stadhuis n.a.v. hun behaalde kampioenstitel voor Oost-Vlaanderen.

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

Bij de kern Oudenaarde & Scheldevallei minivoetbal werden de Full Manty's kampioen en vragen aan het 
stadsbestuur Oudenaarde om gehuldigd te worden.

5.  Ontvangsten - Aanvragen jubilea augustus 2022 - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangevraagde jubilea in augustus 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed.

7.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energiebron - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hernieuwbare energiebron goed.

8.  Milieu - Subsidieaanvraag groendak - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een groendak goed.

9. Milieu - Kortrijkstraat 342 - IIOA klasse 2 met SH - realiseren van een openlucht recreatief 
terrein/verblijfspark - Goedkeuring

Het college geeft vergunning voor de exploitatie van een IIOA klasse 2 met SH nl. het realiseren van een 
openlucht recreatief terrein/verblijfspark te Kortrijkstraat 342 te Oudenaarde.

10.  Afkondiging van no regret-maatregelen inzake PFAS omgeving Weldenstraat - Kennisgeving



In navolging van een vaststelling van een PFAS verontreiniging op een perceel in de Weldenstraat 
worden no regret-maatregelen afgekondigd mbt het gebruik van grondwater binnen een straal van 500 m 
rond het betreffende perceel.

11. Milieu - adviesvraag ontwerp-PAS en ontwerp-plan-MER - Advies

Het college formuleert enkele opmerkingen en aanbevelingen in het kader van de adviesvraag over de 
Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER.

12. Milieu - Lokaal Materialenplan - Advies

In het kader van het lopend openbaar onderzoek worden enkele opmerkingen geformuleerd bij het 
ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023 - 
2030

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

13.  RO - Beverestraat 56 - Omgevingsvergunning - Aanpassen inkom commerciële ruimte  - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Beverestraat 56 voor het aanpassen van een inkom 
commerciële ruimte.

14.  RO - Moriaanshoofd zn - Omgevingsvergunning - Oprichten dierenartsenpraktijk met woonst 
- Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in het Moriaanshoofd voor het oprichten van een 
dierenartsenpraktijk met woonst.

15.  RO - Broekstraat 38 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een rijwoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broekstraat 38 voor het verbouwen van een 
rijwoning.

16.  RO - Gentstraat 298 - Omgevingsvergunning - Aanbrengen gevelbekleding - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Gentstraat 298 voor het aanbrengen van 
gevelbekleding.

17. RO - Vontstraat 53 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een schoolgebouw - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vontstraat 53 voor het verbouwen van een 
schoolgebouw.

18.  RO - Meidoornstraat 33 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een eengezinswoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Meidoornstraat 33 voor het uitbreiden van een 
eengezinswoning.

19.  RO - Nestor de Tièrestraat 82 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nestor de Tièrestraat 82 voor het verbouwen van 
een woning.

20.  RO - Stuivegemstraat 43 - Melding - Plaatsen veranda - Aktename

Het college neemt akte van de melding in de Stuivegemstraat 43 voor het plaatsen van een veranda.

21.  RO - Katteberg 136 - Melding - Verbouwen woning - Aktename

Het college neemt akte van de melding in de Kattenberg 136 voor het verbouwen van een woning.

22. RO - Hoogstraat 45 - Omgevingsvergunning - Renoveren van een handelshuis - Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hoogstraat 45 voor het renoveren van een 
handelshuis.

23. RO - Korenbloemlaan 45 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Korenbloemlaan 45 voor het verbouwen van een 
woning.

24.  RO - Deinzestraat 32-34 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een bestaande 
ééngezinswoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Deinzestraat 32-34 voor het uitbreiden van een 
bestaande ééngezinswoning.

BESTUUR CULTUUR

25.  Cultuur - Aanvraag Feestcheque door Thuisverpleging De Roos -  Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag feestcheque door Thuisverpleging De Roos.

26.  Cultuur - Aanvraag muziekcheque Huis Beaucarne VZW - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag muziekcheque Huis Beaucarne VZW.

27. Cultuur - Berekening basis- en werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen – 
Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het voorstel van berekening van de basis- 
en werkingssubsidies aan alle erkende Oudenaardse socio-culturele verenigingen.

28.  Cultuur - socio-culturele vrijwilligers 2022 aanpassing lijst - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het aanstellen van kandidaten als (socio-
culturele) vrijwilliger bij organisaties van de dienst cultuur-De Woeker in 2022.

29. Cultuur - Schenking kunstwerk Prosper met de Deur door VZW Eine-este-Kleine - 
Aanvaarding - Goedkeuring 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de gratis overdracht van het kunstwerk 
“Prosper met de Deur”, gelinkt aan de Einse Fietel, aan de voorwaarden. Het aanvaarden van dit 
kunstwerk dient bekrachtigd te worden in de Gemeenteraad van september 2022. 

BESTUUR CULTUUR. MOU

30. MOU - Tentoonstelling Margaretha-onderzoek en bezoek Noord-Italiê - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het afreizen van dr. Katrien Lichtert en de 
daar aan verbonden kosten voor de tentoonstelling Margaretha.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

31. Burgerzaken - Evenement op openbaar domein: Paardenkijkdag - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor de Paardenkijkdag op 18 september 2022 
op de site Donk en de daarmee gepaard gaande logistieke en financiële steun. Voor het evenement wordt 
eveneens een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN



33.  Evenementen - Politiereglement comité V summerdrink - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor comité V summerdrink op 28 augustus 2022 goed.

34.  Evenementen - Politiereglement 40 jaar trouwe hond - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor 40 jaar trouwe hond op 20 en 21 augustus 2022 goed.

35.  Evenementen - Politiereglement viering nationale feestdag - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement voor viering nationale feestdag op 21 juli 2022 goed.

36. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

37.  BIA - Sint-Walburgastraat 9- Telenet-Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Telenet voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken t.h.v. Sint-
Walburgastraat 9.

38. BIA - Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - Dienstjaar  2022 - 1e deelopdracht - 
Goedkeuring

Met betrekking tot de opdracht " Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - Dienstjaar  2022 "  
wordt de 1e deelopdracht goedgekeurd.

39. BIA - Plaatsen van een " struikelsteen " in het voetpad ter hoogte van de woning  Robert De 
Preesterstraat 170 - Goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan het plaatsen van een " struikelsteen " in het voetpad ter hoogte van de 
woning  Robert De Preesterstraat 170 ter nagedachtenis van verzetsstrijder en Politiek Gevangene Robert 
De Preester. 

40. BIA - Afkoppeling Tivolistraat - project 22.003 - Definitieve oplevering - Goedkeuring

Goedkeuring van de definitieve oplevering met betrekking tot de opdracht " Afkoppeling Tivolistraat - 
project 22.003 ".

41.  BIA - Ruimen riolen en rioolkolken dienstjaar 2022 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier "ruimen riolen en rioolkolken dienstjaar 2022. Goedkeuring 
verrekening 1.

42.  BIA - Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - Dienstjaar 2023 - Voorstel uit te 
voeren  straten - Goedkeuring

Goedkeuring  van het voorstel uit te voeren  straten  met betrekking tot de opdracht " Buitengewoon 
onderhoud aan asfaltverharding - Dienstjaar 2023 ".

43.  BIA - Herlegem - Fluvius - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in 
Herlegem.

44. BIA - Dienstverleningsovereenkomst " rioolbeheer Oudenaarde " - Uitvoering inspectieplan 
riolering - Goedkeuring

In het kader van de met NV Aquafin afgesloten " Dienstverleningsovereenkomst  rioolbeheer Oudenaarde 
" wordt de uitvoering van het " inspectieplan riolering " goedgekeurd.

45.  BIA - Sint-Jozef: aanpassen technieken - eindafrekening - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het dossier: Sint-Jozef: aanpassen technieken. Goedkeuring eindafrekening 
t.b.v. € 58.488,10 excl. btw. 



46.  BIA - Rioolaansluitingen & overwelven grachten - eindafrekening 1° kwartaal  2021 - 
Goedkeuring

Het colleg gaat akkoord met het dossier "goedkeuren eindafrekening m.b.t. dossier rioolaansluitingen en 
overwelven grachten - 1° kwartaal 2021".

47.  BIA - Gunningsprocedure sloop woning Oudstrijdersstraat - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningsprocedure voor de sloop van een woning gelegen 
Oudstrijdersstraat 27 goed.

48.  BIA - Inname openbaar domein in de Prins Leopoldstraat - dossier IOD1601554 - 
Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Prins Leopoldstraat voor het plaatsen van 
een silo, werfwagen, los- en laadzone voor pleisterwerken van 25 juli 20222 tem 22 augustus 2022.

49.  BIA - Aanlegsteiger  trekweg Jachthaven - Aanbrengen van anti-slipplaten - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het aanbrengen van anti-slipplaten ten behoeve van de aanlegsteiger  
trekweg Jachthaven. 

50.  BIA - Inname openbaar domein in de Stationsstraat - dossier IOD1596143 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Stationsstraat voor het plaatsen van een 
stelling, container en werfwagens voor dakwerken van 2/8/2022 t.e.m. 15/8/2022.

51.  BIA - Inname openbaar domein in de Galgestraat - dossier IOD1597875 -  Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Galgestraat voor het plaatsen van een 
stelling voor pleisterwerken van 26 juli 2022 t.e.m. 7 augustus 2022.

52.  BIA - Inname openbaar domein in de Broodstraat - dossier IOD1597127 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Broodstraat voor het plaatsen van een 
stelling en werfwagen(s) voor schilderwerken van 24/8/2022 tem 4/9/2022.

53.  BIA - Rekkemstraat-Fluvius-aanleg nutsleidingen - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor de aanleg van nutsleidingen in de Rekkemstraat.

54.  BIA - Beverestraat, J.Braetstraat-Proximus - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Beverestraat - J.Braetstraat.

55.  BIA - Inname openbaar domein in de Heurnestraat - dossier IOD1599060 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Heurnestraat voor het plaatsen van een 
stelling voor dakwerken van 8 juli 2022 t.e.m. 31/8/2022.

56. BIA - Erfpachtovereenkomst Donk fase 1 en 2 - Kennisneming

Het college neemt kennis van het ontwerp van notariële akte houdende de vestiging van een erfpachtrecht 
op de onroerende goederen, omvat door Fase 1 en Fase 2 van het project “De Donk”, goed.

BESTUUR SPORT

57.  Sport - Organisatie Vrijetijdsbeurs - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de organisatie van dienst sport voor de Vrijetijdsbeurs in september.

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

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT



59.  Mobiliteit - Parkeerverbod Pijkenherestraat - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het instellen van een parkeerverbod in de Pijkenherestraat, dit bij 
inrijden van de straat aan de linkerzijde over een lengte van 20 meter.

60.  Mobiliteit - Politiereglement parkeerverbod Baartstraat - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het instellen van een tonnagebeperking van 3,5ton met 
uitzondering voor plaatselijk verkeer dit voor de Louise Mariekaai, Baarstraat en Maagdendale. Dit zal 
gesignaleerd worden d.m.v. van een verkeersbord C21(3,5t) met onderbord GIV (uitgezonderd plaatselijk 
verkeer), dit aan het begin van de Louise Mariekaai en aan het begin van Maagdendale.

61. Mobiliteit - Politiereglement parkeerverbod Pijkenherestraat - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het instellen van een parkeerverbod in de Pijkenherestraat, dit bij 
inrijden van de straat aan de linkerzijde over een lengte van 20 meter. Dit wordt aangeduid d.m.v. een 
onderbroken gele lijn op de stoeprand.

62.  Mobiliteit - Parkeerplaatsen personen met een handicap - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het toekennen van verschillende parkeerplaatsen voor mensen met een 
handicap.

63.  Mobiliteit - Parkeerplaatsen personen met een handicap: PR - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het toekennen van verschillende parkeerplaatsen voor mensen met een 
handicap.

64.  Mobiliteit - Parkeerverbod Ruttemburgstraat - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het verlengen van het bestaande parkeerverbod in de 
Ruttemburgstraat, dit t.e.m. huisnummer 9, met het verlengen van het bestaande parkeerverbod in de 
Ruttemburgstraat, dit t.e.m. huisnummer 14 en met het parkeerverbod in de Ruttemburgstraat t.h.v.  
huisnummer 20 over een lengte van 10 meter, lopende vanaf de hoek van de straat richting Beverestraat. 

65.  Mobiliteit - Parkeerverbod Ruttemburgstraat Politiereglement - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het verlengen van het bestaande parkeerverbod in de 
Ruttemburgstraat, dit t.e.m. huisnummer 9. Dit wordt aangeduid met een gele onderbroken lijn op de 
stoeprand, en met het verlengen van het bestaande parkeerverbod in de Ruttemburgstraat, dit t.e.m. 
huisnummer 14. Dit wordt aangeduid met een gele onderbroken lijn op de stoeprand.

66.  Mobiliteit - Tonnagebeperking Baarstraat/Louise Mariekaai/Maagdendale - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met het instellen van een tonnagebeperking van 3,5ton met 
uitzondering voor plaatselijk verkeer dit voor de Louise Mariekaai, Baarstraat en Maagdendale. Dit zal 
gesignaleerd worden d.m.v. van een verkeersbord C21(3,5t) met onderbord GIV (uitgezonderd plaatselijk 
verkeer), dit aan het begin van de Louise Mariekaai en aan het begin van Maagdendale.

67.  Mobiliteit - Tonnagebeperking Baarstraat/Louise Mariekaai/Maagdendale - PR

Het Schepencollege gaat akkoord met het instellen van een tonnagebeperking van 3,5ton met 
uitzondering voor plaatselijk verkeer dit voor de Louise Mariekaai, Baarstraat en Maagdendale. Dit zal 
gesignaleerd worden d.m.v. van een verkeersbord C21(3,5t) met onderbord GIV (uitgezonderd plaatselijk 
verkeer), dit aan het begin van de Louise Mariekaai, aan de overgang Baarstraat naar Louise Mariekaai, 
na het kruispunt Magendendale met de Baartsrtaat en aan het begin van Maagdendale. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

68.  FIN - Politiezone Vlaamse Ardennen - Jaarrekening 2021 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2021 Politiezone Vlaamse Ardennen.

69.  FIN - Kastoestand 31.03.2022 en  30.04.2022 Stad en OCMW - Kennisgeving

Het College neemt kennis van de kastoestand op 31.03.2022 en 30.04.2022 van de Stad en het OCMW.



70. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

71. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

72. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

73. Bestuur infrastructuur centrale aankoop -  “Leveren en plaatsten van een ijspiste. 6 december 
2022 tot 11 januari 2023” - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het “Leveren en plaatsten van een ijspiste. 6 
december 2022 tot 11 januari 2023” goed.

74. Bestuur infrastructuur centrale aankoop - Aankoop van een zeefdrukmachine voor de KABK - 
Goedkeuring

Het college keurt de gunning voor de aankoop van een  zeefdrukmachine  voor de KABK goed. 

BESTUUR PERSONEEL

75.  Personeel - Aanstellen jobstudenten zomervakantie, sportdienst - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van jobstudenten in de zomervakantie voor de sportdienst.

76.  Personeel - Aanstellen jobstudenten zomer 2022 aanpassing nummer 4 - Goedkeuring

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

77.  Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van 
afdelingshoofd interne dienstverlening nominatief aan. 

78. Personeel - Openverklaring afdelingshoofd interne dienstverlening - Goedkeuring

Het college verklaart de functie van afdelingshoofd interne dienstverlening, in contractueel dienstverband, 
niveau A4a-A4b open.  

79. Personeel - Uitbreiding uren opvangkracht - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van uren voor een opvangkracht.

KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS

80.  PARCOUR / KABK - Besteding toelage ICT-apparatuur - Goedkeuring

Het College keurt de besteding van de toelage voor ICT-apparatuur voor de kunstacademies goed.

KMO - HANDEL

81.  Kmo – Tijdelijke vergunning Horeca Inrichting. Pop-up horecazaak, Pagora, Markt 50 te 
Oudenaarde - Goedkeuring

Het college keurt de aanvraag voor tijdelijke vergunning Horeca Inrichting voor een pop-up horecazaak 
goed.



82.  Kmo – Wijziging van de machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 
weg te Oudenaarde voor exploitant BV Tik-tax, Meersbloem-Melden 46 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de wijziging van de machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op 
de openbare weg.

83.  Kmo - Vergunning Horeca Inrichting. Tijd voor Koffie, Krekelput 2 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een vergunning Horeca Inrichting.

84.  Kmo - Aanpassen van de periode voor een reeds vergund extra terras in de zomer 2022 – 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het aanpassen van de periode voor een reeds vergund extra terras in de 
zomer 2022.

85.  Kmo – Wijzigen van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel 
bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

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

86.  Kmo – Tijdelijke vergunning Horeca Inrichting. Pop-up Rooftop Bar by Secret Garden, 
Donkstraat 50 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag tijdelijke vergunning Horeca Inrichting.

JEUGD

87.  Jeugd - Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met het  aanstellen van vrijwilligers voor activiteiten georganiseerd door de 
jeugddienst tijdens het werkjaar en vakanties.

88.  Jeugd - Organisatie 24 uur speelpleinwerking - Goedkeuring 

De animatoren van speelpleinwerking ZAP wensen op 29 juli een 24 uur organiseren op het speelplein. 
De kinderen kunnen zich inschrijven voor een overnachting die plaatsvindt in de gebouwen van de 
jeugddienst. 

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 8 augustus 2022.


