
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022 OM 15.45 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam, Bart Dossche: schepenen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Verslag politiecollege 2 september 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het verslag van het politiecollege op 2 september 2022.

TOERISME

2. Toerisme - Uitnodiging KMS - Peterschap - Afvaardiging delegatie - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een afvaardiging uit het schepencollege voor een bezoek aan de Koninklijke 
Militaire School, samen met Waalse peterstad Dinant, op vrijdag 28 oktober 2022.

ONTVANGSTEN

3.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging Recrean Skippers - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanbieden van een ontvangst aan de 
Recrean Skippers n.a.v. hun kampioenenviering. 

4.  Ontvangsten -  Gebruik volkszaal provincie Oost- Vlaanderen - Goedkeuring

Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gratis gebruik van de volkszaal door de 
provincie Oost-Vlaanderen en het aanbieden van een drankje aan de aanwezigen tijdens de  
participatiemarkt op 20 oktober 2022. 

5.  Ontvangsten - Jubilea oktober 2022 - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jubilea die doorgaan in oktober 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

6.  Milieu - Afpaling perceel stadseigendom voor ingroening - Goedkeuring

In Mater is een perceel in eigendom van de stad deels ingenomen door de aangelanden. We wensen dit 
perceel in te groenen. Om de eigendomsgrens te bepalen wordt een landmeter aangesteld.

7.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor hernieuwbare energie goed.

8.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed.

9. Milieu - Kattedoornstraat 4 te Oudenaarde - IIOA klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor het 
plaatsen van een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
het plaatsen van een kelder gelegen Kattedoornstraat 4 te Oudenaarde.



10.  Milieu - Kortrijkstraat 342 te Oudenaarde  - IIOA klasse 3 - Opslag en breken van beton- en 
mengpuin - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor het opslaan en breken van beton- 
en mengpuin gelegen Kortrijstraat 342 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

11.  RO - Pauwel Vander Scheldenstraat 38 - CRAB - Hernummering - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een hernummering in de Pauwel Vander Scheldenstraat 38.

12.  BIRO - Huisvesting - Broekstraat 68 - Beroep tegen de opname in het leegstandsregister - 
Ongegrond

Het beroep is ontvankelijk maar ongegrond. Het pand in de Broekstraat 68 wordt niet geschrapt uit het 
leegstandsregister.

13.  BIRO - Huisvesting - Nederstraat 8 - beroep tegen de opname in het leegstandsregister - 
ongegrond

Het beroep is ontvankelijk maar ongegrond. Het handelspand in de Nederstraat 8 wordt niet geschrapt uit 
het leegstandsregister.

14. RO - Zwijndries 55 - Omgevingsvergunning - Verkavelen in twee loten - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Zwijndries 55 voor een verkaveling in twee loten.

15.  RO - Hoogstraat 23 - Omgevingsvergunning - Verbouwen handelspand tot handelspand en 
appartement - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Hoogstraat 23 voor het verbouwen van een 
handelspand en appartement.

16.  RO - Nederenamestraat 342 - Omgevingsvergunning - Slopen bestaand bijgebouw, verbouwen 
en uitbreiden woning - Goedkeuring 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 342 voor het slopen van een 
bestaand bijgebouw, het verbouwen en uitbreiden van de woning.

17. RO - Doornikse Heerweg 136 - Omgevingsvergunning - Wijzigen functie en regulariseren 
verharding - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Doornikse Heerweg 136 voor het wijzigen functie 
en het regulariseren van verharding.

18.  RO - Reytstraat 223 - Omgevingsvergunning - Verbouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Reytstraat 223 voor het verbouwen van een woning.

19.  RO - Schaatsputte 7 - Omgevingsvergunning - Functiewijziging bestaande berging - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Schaatsputte 7 voor de functiewijziging van een 
bestaande berging.

20.  RO - Esdoornstraat - Omgevingsvergunning - Regularisatie verkavelen van grond - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Esdoornstraat voor de regularisatie verkavelen van 
grond.

21. RO - Jacob Lacopstraat 19 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een eengezinswoning - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Jacob Lacopstraat 19 voor het uitbreiden van een 
eengezinswoning.



22. RO - Libellenstraat 2 - Omgevingsvergunning - Regulariseren terrassen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Libellentraat 2 voor het regulariseren van terrassen.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

23. Archief - Cursus genealogie - Goedkeuring

Familiekunde Vlaanderen afdeling Vlaamse Ardennen wenst in samenwerking met het stadsarchief van 
Oudenaarde een cursus ‘Ontdek je stamboom’ in te richten.

BURGERZAKEN BEVOLKING

24. Burgerzaken - Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister en 
vreemdelingenregister.

BURGERZAKEN LANDBOUW

25. Burgerzaken landbouw -  Receptie viering 25 jaar Paardenkijkdag - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen stemt in met een receptie voor de viering van 25 jaar 
Paardenkijkdag.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN

27.  Evenementen - Politiereglement Memorial Valentien De Smet - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Memorial Valentien De Smet op 04-12-2022 
goed.

28. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

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

29. Evenementen - Regeling circussen vanaf 01-01-2023 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de nieuwe regeling voor circussen vanaf 01-01-2023.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

30. BIA - Aanbrengen van wegmarkeringen - Dienstjaar 2022 - Gunning - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend  aan de gunning van de opdracht "  Aanbrengen van wegmarkeringen  -
Dienstjaar 2022".

31.  BIA - Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2022 -  Deelopdracht " uitvoeren van 
flankerende werken ten behoeve van de aanleg  van een gevleugeld zebrapad ter hoogte van de 
KBO-school Martijn van Torhoutstraat " - Goedkeuring



In het kader  van de opdracht "  Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2022  " wordt goedkeuring 
verleend aan de deelopdracht " uitvoeren van flankerende werken ten behoeve van de aanleg  van een 
gevleugeld zebrapad ter hoogte van de KBO-school Martijn van Torhoutstraat ". 

32.  BIA - Weg- en rioleringswerken te Mullem - Aansluiting  rioleringen woningen Mullemstraat 
en Mullemplein - Goedkeuring 

 In het kader van het Rioproject  " Weg- en rioleringswerken te Mullem " wordt goedkeuring verleend aan 
de aansluiting op het rioleringsnet van woningen gelegen Mullemstraat  en Mullemplein. 

33.  BIA - Inname openbaar domein in de Einestraat - IOD1620634 - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de inname van openbaar domein, 3 parkeerplaatsen, in de Einestraat 
voor het plaatsen van een werftoilet, bouwmateriaal en werfwagen voor het verbouwen van een woning 
van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 november 2022.

34.  BIA - ACM en Sporthal Rodelos: leveren en plaatsen airco's - verrekening 1 en 2 - 
Goedkeuring

ACM en Sporthal Rodelos: leveren en plaatsen airco's. Goedkeuring wordt verleend aan meerwerken 
t.b.v. € 3.303,30.

35.  BIA - Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: elektriciteit - meerwerken - Goedkeuring

Herinrichting bibliotheek Vleeshuis: elektriciteit. Goedkeuring wordt verleend aan meerwerken t.b.v. € 
1.607,51 incl. 21% btw.

36.  BIA - Uitbreiding opdracht SOLVA - fietspad Bruwaan Noord - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van de opdracht van SOLVA tot ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Bruwaan Noordmet de doortrekking van het fietspad tussen de Molenstraat en de 
Serpentsstraat.

BESTUUR SPORT

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

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

38. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

39. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

40. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

41.  FIN - Oninbaren – Algemene gemeentelijke heffing bedrijven en gezinnen, contantbelasting op 
het parkeren en blauwe zone - Goedkeuring

De oninbaren van de  algemene gemeentelijke heffing bedrijven en gezinnen, contantbelasting op het 
parkeren en blauwe zone worden voorgelegd ter goedkeuring en goedgekeurd.

42. FIN - Onverhaalbaren – Algemene gemeentelijke heffing bedrijven en gezinnen, 
contantbelasting op het parkeren en de belasting op leegstand – Goedkeuring

De onverhaalbaren van de  algemene gemeentelijke heffing bedrijven en gezinnen, contantbelasting op 
het parkeren en de belasting op leegstand worden goedgekeurd.

43.  FIN - Oninbaren - Buitenschoolse kinderopvang – Goedkeuring



De oninbaren van de buitenschoolse kinderopvang worden goedgekeurd.

44.  FIN - Onverhaalbaren - Buitenschoolse kinderopvang – Goedkeuring

De onverhaalbaren van de buitenschoolse kinderopvang worden goedgekeurd.

45.  FIN - Oninbaren - Parkeerretributie – Goedkeuring

De oninbaren van de parkeerretributies worden goedgekeurd.

46.  FIN - Onverhaalbaren – Parkeerretributie – Goedkeuring

De onverhaalbaren van de parkeerretributies worden goedgekeurd.

47.  FIN - Onverhaalbaren - AGH bedrijven en gezinnen, containerpark - Goedkeuring

De onverhaalbaren van de  algemene gemeentelijke heffing bedrijven en gezinnen en containerpark 
worden goedgekeurd.

48. FIN - Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3e kwartaal 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3e kwartaal 2022.

BESTUUR PERSONEEL

49. Personeel - Aanstellen jobstudenten zomer 2022, aanpassing nr 5 - Goedkeuring

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

50. Personeel - Aanstelling opvangkracht BKO - Goedkeuring

Het college stelt een opvangkracht buitenschoolse kinderopvang aan, deeltijds (18u), niveau D1-D3, in 
contractueel dienstverband.

KMO - HANDEL

51.  KMO – Aanvraag pop-up winterbar: Jägerbar, Galgestraat 157 te Oudenaarde  – 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een pop-up winterbar.

52.  KMO – Vraag voor actie rond geestelijke gezondheid door CM tijdens de wekelijkse markt -  
Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde actie op donderdag 6 
oktober 2022.

JEUGD

53.  Jeugd - Convenant jeugdopbouwwerk 2022 - Goedkeuring

Het college van Burgemeester en Schepenen kent voor het verderzetten en uitbreiden van het 
Jeugdopbouwwerk in Oudenaarde over het jaar 2022, VZW Uit De Marge een subsidie toe van 60 000 
euro. 



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

54.  BKO - Aanstelling Vrijwilligers Buitenschoolse opvang - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met het aanstellen van vrijwilligers voor de buitenschoolse opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 26 september 2022.


