
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 03 OKTOBER 2022 OM 16.00 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam: schepen

ONTVANGSTEN

1.  Ontvangsten - Aanvraag huldiging m.b.t. 40 jaar Neos Oudenaarde - Goedkeuring

Neos Oudenaarde viert hun 40-jarig bestaan en vraagt een huldiging aan door het stadsbestuur in de 
volkszaal van het stadhuis.

2. Ontvangsten - Gebruik volkszaal Provincie Oost-Vlaanderen fossielvrij verwarmen - 
Goedkeuring

De provincie Oost-Vlaanderen vraagt het gebruik van de volkszaal voor de organisatie van een infosessie 
i.v.m. fossielvrij verwarmen. 

3. Ontvangsten - Aanvraag gebruik schepenzaal door Rotary Oudenaarde - Goedkeuring

Rotary Oudenaarde wil Rotary club Plombières ontvangen in de schepenzaal van het stadhuis, dit n.a.v. 
hun toekomstige verbroedering met als doel lokale armoede vzw's te ondersteunen..

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed.

5. Milieu - Ondertekening Lokaal Klimaat- en Energiepact 2.0 - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

6.  Milieu - PFAS onderzoek Woeker - Goedkeuring

Het Schepencollege gaat akkoord met de gunning voor het beschrijvend bodemonderzoek op de site van 
de Woeker.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

7. RO - RUP Linkeroever - Kruispunttellingen - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van voorgestelde dieper te analyseren 
kruispunten in kader van de plan-MER-procedure van het RUP Linkeroever Oudenaarde goed. De 
desbetreffende kruispunten zijn: Lotharingenstraat – Scheldekant, Lotharingenstraat – N46 Abdijstraat, 
Nestor de Tièrestraat – Sint-Annastraat, N46 Nederenamestraat – N441 Oudstrijdersstraat, Arend De 
Keyserestraat – Gentstraat, Gentstraat – Doornikse Heerweg.

8. RO - Jagerij 72 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een melkveestal - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Jagerij 72 voor het bouwen van een melkveestal.

9. RO - Achterburg 9-11 - Omgevingsvergunning - Herbouwen woonproject na sloop bestaande 
woningen - Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in de Achterburg 9-11 voor het herbouwen van een 
woonproject na sloop van bestaande woningen.

10. RO - Nestor de Tierestraat 72 - Omgevingsvergunning - Oprichten meergezinswoning - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Nestor de Tierestraat 72 voor het oprichten van een 
meergezinswoning.

11. RO - Langbeenstraat - Omgevingsvergunning - Bouwen van drie eengezinswoningen - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Langbeenstraat voor het bouwen van drie 
eengezinswoningen.

12. RO - Vlaamse Ardennendreef 26 - Omgevingsvergunning - Renoveren van een gevel - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vlaamse Ardennendreef 26 voor het renoveren van 
een gevel.

13.  RO - Karel Martelstraat - Omgevingsvergunning - Bouwen van een eengezinswoning - 
Goedkeuring

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

14. RO - Driesleutelsstraat 13B - Omgevingsvergunning - Bouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Driesleutelsstraat 13B voor het bouwen van een 
woning.

15.  RO - Paardenmarktstraat 7 - Omgevingsvergunning - Aanleggen van een terras - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Paardenmarktstraat 7 voor het aanleggen van een 
terras.

16.  RO - Koppenberg 34 -Omgevingsvergunning - Rooien van bomen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Koppenberg 35 voor het rooien van bomen.

17. RO - Jacob Lacopstraat 19 - Gecorrigeerd besluit - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een 
eengezinswoning - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met een gecorrigeerd besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning in 
de Jacob Lacopstraat 19 voor het uitbreiden van een eengezinswoning.

18.  RO - Huisvesting - Technische correcties in het besluit tot de vaststelling van de verhouding 
van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied Vlaamse 
Ardennen-West liggen - Kennisgeving

Het College van Burgemeester en Schepenen neem kennis van de brief in bijlage aangaande de 
aangepaste berekening van de stemrechtenverdeling voor het werkingsgebied Vlaamse Ardennen-West.

BESTUUR CULTUUR

19. Cultuur - Gedenkplaat voor Barones de Gerlache de Gomery, Mullem – Plan van aanpak - 
Goedkeuring

Het schepencollege gaat akkoord met het plan van aanpak, de keuze van de kunstenares, de 
samenwerking met de KABK en de uitvoering.

20. Cultuur - Socio-culturele vrijwilligers 2022 aanvulling lijst kandidaten - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvulling en aanstelling van socio-culturele vrijwilligers voor 2022.



BESTUUR CULTUUR. MOU

21. MOU - Reis buitenland expo Margaretha (2024) - Deelname congres - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de reis naar Italiê en Nederland  in functie van het verkrijgen van 
bruiklenen voor de tentoonstelling Margaretha van Parma (2024)-deelname internationaal congres 
wandtapijten in Rome.

BURGERZAKEN BEVOLKING

22. Burgerzaken - Wijziging retributie reispassen - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de retributiewijziging van de reispassen. 
Het gemeenterecht voor minderjarigen wordt geschrapt, het gemeenterecht voor volwassenen wordt 
behouden op 24 euro in geval van een aanvraag met gewone procedure. Er wordt een gemeenterecht van 
30 euro gevraagd in geval van verlies, diefstal of spoedprocedure voor minderjarigen en volwassenen.

23. Burgerzaken - Cashvrij werken op diensten Burgerzaken en Onthaal - Goedkeuring

Het digitaal betalen wordt gehanteerd als norm aan de loketten Burgerzaken en Onthaal. De burger wordt 
maximaal gestimuleerd om te betalen via Bancontact en Payconiq en maximaal ontmoedigd om cash te 
betalen. 

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

24.  Burgerzaken - Retributiewijziging grafconcessies - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de retributiewijziging voor grafconcessies.

EVENEMENTEN

25. Evenementen - Politiereglement winter brocante - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement winter brocante op 3-12 goed.

26. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

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

27.  Evenementen - Politiereglement GP De Pedaleur - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor GP De Pedaleur op 09-10-2022 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement Safety Jogger Donkerrun - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Safety Jogger Donkerrun op 07-10-2022 goed.

29.  Evenementen - Politiereglement 15 novemberviering - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement 15 novemberviering op 15-11 goed.

30.  Evenementen - Besluit burgemeester WK Qatar 2022 - kennisgeving

Het college neemt kennis van het besluit burgemeester i.k.v. het uitzenden van voetbalwedstrijden van het 
WK Qatar 2022 .

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31. BIA - Proeven voor uitvoering - Ontwerpfase - Deelopdracht uitvoeren van sonderingen 
Oudstrijdersstraat ea - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring in het kader van de opdracht " Proeven voor uitvoering - Ontwerpfase "  
van de deelopdracht " uitvoeren van sonderingen in de  Oudstrijdersstraat ea". 



32.  BIA - Oudstrijdersstraat - Fiberklaar - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fiberklaar voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Oudstrijdersstraat.

33.  BIA - Inname openbaar domein in de Sint-Walburgastraat - dossier IOD1650729 - 
Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de inname van openbaar domein in de Sint-Walburgastraat voor het 
plaatsen van een stelling, herashekkens en werfwagen(s) voor de renovatie van de Sint-Walburgakerk van 
6 oktober 2022 t.e.m. 23 november 2023.

34.  BIA - Sloop woning Oudstrijdersstraat 27 - Gunning - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de sloop van de woning in de Oudstrijdersstraat nr. 27 en de gunning aan de 
firma wordt goedgekeurd.

35.  BIA - Stopzetting deelopdracht studie sloop woning - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het in onderling overleg stopzetten van een deelopdracht voor studie sloop 
woning Dokter Honore Dewolfstraat.

36.  BIA - Inname openbaar domein in de Beverestraat 26 - dossier IOD1651569 - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de inname van openbaar domein in de Beverestraat voor het plaatsen 
van een voetgangersdoorgang (overkapping) van 3/10/2022 tem 31/8/2023.

37.  BIA - Sportsite: plan van aanpak en timing - kennisgeving

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR SPORT

38.  Sport - Wielerwedstrijd GP Pedaleur 09/10 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de organisatie van de wielerwedstrijd GP Pedaleur op 09/10.

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

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

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.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

43. Bestuur centrale aankoop - Aanstellen van een centrummanager - Bestek, raming en wijze van 
gunnen - Goedkeuring

Het College keurt het bestek, raming en wijze van gunnen aangaande de opdracht 'Aanstellen van een 
centrummanager' goed.

BESTUUR PERSONEEL



44.  Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - Goedkeuring

Een arbeidsongeval overkomen aan een werknemer met  blijvende arbeidsongeschiktheid van 25% . Er 
wordt een rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

45. Personeel - Aanstelling vliegende opvangkracht BKO,19u - Goedkeuring

Het college stelt een vliegende opvangkracht aan voor de buitenschoolse kinderopvang.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

46. KABK - Aanvraag lesuren in PWB - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag van lesuren en de bijkomende kost daarvan.

47. KABK - Functioneringstraject personeelslid KABK - Kennisgeving

Het college neemt kennis van een functioneringstraject van een personeelslid.

KMO - HANDEL

48.  KMO - Subsidie startende ondernemers. Terugvorderen pro rata van de toegekende subsidie 
aan startende onderneming wegens stopzetting van de activiteiten - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het terugvorderen pro rata van de toegekende subsidie aan startende 
onderneming wegens stopzetting van activiteiten.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

49.  BKO - Toekenning Kilometervergoeding Buitenschoolse Opvang - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de toekenning van een kilometervergoeding voor de buitenschoolse opvang.

VERZEKERINGEN

50.  Verzekeringen - Ongeval Nissan Leaf - Volmacht verkoop beschadigde voertuig - 
Goedkeuring

Het College geeft de machtiging aan het expertisebureau om het beschadigde voertuig te verkopen.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 10 oktober 2022.


