
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 09 JANUARI 2023 OM 10.00 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Convenant toegankelijkheid stad Oudenaarde en Inter Vlaanderen - 
Goedkeuring

Het college keurt het afsluiten van het convenant tussen stad Oudenaarde en Inter Vlaanderen goed.

SECRETARIAAT COMMUNICATIE

2. Communicatie - Draaidag VRT-programma Iedereen Beroemd - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opnames van het VRT-programma 
Iedereen Beroemd op de Markt.

3. Communicatie - Reglement burgerbudget - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt het reglement voor het burgerbudget goed.

ONTVANGSTEN

4. Ontvangsten - Huur volkszaal door Orde van Advocaten - Goedkeuring

De Orde van Advocaten - balie Oudenaarde huren de volkszaal van het stadhuis voor de organisatie van 
hun nieuwjaarsreceptie.

5.  Ontvangsten - Aanvraag ontvangst door Neos Oudenaarde - Goedkeuring

De Provinciale belevingsdag van Neos gaat dit jaar door op 10 mei in Oudenaarde waarbij de organisatie 
het stadhuis huurt.

6. Ontvangsten - Nieuwjaarsreceptie katholieke geestelijken en vrijzinnigen - Goedkeuring

Het stadsbestuur organiseert een nieuwjaarsreceptie voor de lokale vertegenwoordigers van de katholieke 
geestelijken en vrijzinnigen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

7.  Milieu - Subsidie energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed. 

8.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energiebronnen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor hernieuwbare energiebronnen goed.

9.  Milieu - Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hemelwaterinstallatie goed. 

10.  Milieu - Subsidieaanvraag aanleg en onderhoud KLE's - Goedkeuring



Het college keurt de door de particulieren aangevraagde subsidie voor aanleg en onderhoud van Kleine 
LandschapsElementen goed.

11.  Milieu - Subsidies klimaatverenigingen - Goedkeuring

Het college kent de basissubsidie en werkingssubsidie aan Repair Café Oudenaarde en Fietsersbond 
Oudenaarde toe.

12. Milieu - Werfinrichtingen ikv het herbouwen en uitbreiden van een schoolgebouw - 
Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA van klasse 3 voor de werfinrichting ikv het 
herbouwen en uitbreiden van een schoolgebouw gelegen Sint-Jozefsplein 9 & 10, Terkerkenlaan 2, 
Vlaanderenstraat 4 te Oudenaarde.

13. Milieu - Gentstraat 70 te Oudenaarde - IIOA van klasse 3 - breken van puin door mobiele 
breker - Goedkeuring

Het college neemt akte van de melding van een IIOA  van klasse 3 voor het breken van puin door een 
mobiele breker gelegen Gentstraat 70 te Oudenaarde.

14.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed. 

15.  Milieu - Advies over het ontwerp BVR en ontwerp plan-MER sectorale windturbines - 
Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

16.  Milieu - Opmaak pv lokaal toezichthouder - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de opmaak van een proces-verbaal door de lokaal toezichthouder wegens 
overtreding op het Materialendecreet.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

17.  RO - Huisvesting - Aalststraat 52 bus 301 - Beroep tegen opname in het leegstandsregister - 
Goedkeuring

Het beroep is ontvankelijk en gegrond. De woonentiteit wordt op 25/10/2022 geschrapt uit het 
leegstandsregister.

18.  RO - Huisvesting - Enameplein 8 - beroep tegen opname in het leegstandsregister - Weigering

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

19.  RO - Huisvesting - Ronseweg 104 - Beroep tegen de opname in het leegstandsregister - 
Goedgekeurd

Het beroep is ontvankelijk en gegrond. De woonentiteit wordt geschrapt uit het leegstandsregister.

20.  RO - Huisvesting - Smallendam 43 - recht van voorkoop - Weigering

Het voorkooprecht wordt niet uitgeoefend.

21.  RO - Ravensdal 52 - Meldingsaanvraag - Het plaatsen van een veranda - Goedkeuring

Het college keurt de aanvraag melding voor het plaatsen van een veranda in Ravensdal 52 goed.

22.  RO - Hoge Dumpel 28 - Stedenbouwkundig Attest - Het uitbreiden van een woning met een 
extra volume met het oog op het inrichten van een bijkomende woonentiteit - Weigering

Het college weigert een stedenbouwkundig attest tot uitbreiden van een woning in de Hoge Dumpel 28.

23.  RO - Diependale 46 - Omgevingsvergunning - Het verplaatsen van twee condensatoren - 
Goedkeuring



Het college verleent een omgevingsvergunning in Diependale 46 voor het verplaatsen van twee 
condensatoren.

24.  RO - Fietelstraat 127 - Omgevingsvergunning - Bouwen van twee luifels - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Fietelstraat 127 voor het bouwen van twee luifels.

25.  RO - Bulkendreef 40 - Omgevingsvergunning  - Verbouwen eengezinswoning en praktijk - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bulkendreef 40 voor het verbouwen van een 
eengezinswoning en praktijk.

26.  RO - Huttegem 47 - Omgevingsaanvraag - Verbouwen van een bijgebouw tot 2 
vakantieverblijven - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in Huttegem 47 voor het verbouwen van een bijgebouw 
tot 2 vakantieverblijven.

27. RO - Burgschelde 13 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een meergezinswoning - 
Goedkeuring 

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Burgschelde 13 voor het bouwen van een 
meergezinswoning.

28.  RO - Simon De Paepestraat - renoveren hoofddak - beslissing deputatie - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de beslissing deputatie in het dossier Simon De Paepestraat, renoveren van 
een hoofddak.

29.  RO - Markt 56 - verbouwen van een horecazaak met bovenliggende woonst - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het dossier verbouwen van een horecazaak met woonst op Markt 56.

30.  RO - Prins Leopoldstraat 83 - Meldingsaanvraag -  Het uitbreiden van het hoofdvolume en 
maken van een opening in de zijgevel - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de aanvraag melding tot het uitbreiden van een hoofdvolume en opening 
zijgevel in de Prins Leopoldstraat 83.

BESTUUR CULTUUR

31.  Cultuur - Aanvraag Muziekcheque door Davidsfonds Oudenaarde - Goedkeuring

Het college keurt de aanvraag Muziekcheque door het Davidsfonds Oudenaarde goed.

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

Het college keurt de aangepaste lijst geregistreerde muzikanten goed. 

33. Sport  - Eindafrekening beregening rugbyvelden - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de eindafrekening beregening rugbyvelden.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN

35. Evenementen - Toelagebesluit Adriaen Brouwer Bierfeesten 2023 - aanpassing - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.

36.  Evenementen - Politiereglement Omloop Het Nieuwsblad elite heren - Goedkeuring



Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Omloop Het Nieuwsblad elite heren op 25-02-
2023 goed.

37.  Evenementen - Politiereglement Omloop Het Nieuwsblad elite dames - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Omloop Het Nieuwsblad elite dames op 25-02-
2023 goed.

38.  Evenementen - Politiereglement Kuurne Brussel Kuurne juniores - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Kuurne Brussel Kuurne juniores op 26-02-
2023 goed.

39.  Evenementen - Politiereglement Kuurne Brussel Kuurne elite heren - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Kuurne Brussel Kuurne elite heren op 26-02-
2023 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

40.  BIA - Wortegemstraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

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

41.  BIA - Rietgracht - Ontdubbelen van de verbindingsriolering - Eindafrekening van het 
stadsaandeel - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het stadsaandeel  in de de eindafrekening van het project " Rietgracht - 
ontdubbelen van de verbindingsriolering ".

42.  BIA - Herstellen platte daken KWIK Eine en VV Volkegem - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de raming en gunning voor de opdracht “Herstelling platte daken 
(KWIK Eine - VV Volkegem)”. 

43.  BIA - Restauratie Tissenhovemolen : verrekening 3 - Goedkeuring

Het college keurt het dossier " Verrekening 3 restauratie Tissenhovemolen t.b.v. € 4.540,01 excl. btw" 
goed.  

44.  BIA - Inname openbaar domein in de Burgschelde - dossier IOD1708165 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Burgschelde voor het plaatsen van een 
stellinglift en werfwagen(s) van 11 januari 2023 t.e.m. 11 mei 2023.

45.  BIA - Inname openbaar domein in de Oudstrijdersstraat - IOD1710020 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Oudstrijdersstraat voor het plaatsen van 
een stelling van 16 januari 2023 t.e.m. 27 januari 2023.

46.  BIA - Inname openbaar domein in de Groenstraat - IOD1716353 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Groenstraat voor het plaatsen van een 
stelling, container en werfwagen van 16 januari 2023 t.e.m. 10 februari 2023.

47.  BIA - Inname openbaar domein in de Einestraat - IOD1684511 - Goedkeuring

 Het college gaat akkoord met de inname openbaar domein in de Einestraat voor het plaatsen van een 
stelling, snelmontagekraan en werfwagen(s) van 23 januari 2023 t.e.m. 28 februari 2023. 

BESTUUR SPORT

48.  Sport - aanstellen van monitoren/vrijwilligers voor medewerking - Goedkeuring

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



BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

49. Mobiliteit - Projectstuurgroep Hoppinpunten Oudenaarde - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verplaatsen van de laadpaal in de J. 
Braetstraat. Verder te bekijken met de interne technische diensten welke locatie hiervoor ook technisch 
het meest geschikt is. Het college van burgemeester en schepenen adviseert tot het samenroepen van een 
volgende projectstuurgroep aangezien er over de elk van de Hoppinpunten nog elementen uit te klaren 
zijn alvorens een beslissing kan genomen worden. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

50. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

51. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

52. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

53. FIN - Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 4e kwartaal 2022 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 4e kwartaal 2022.

54. FIN - Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuiving 1-2023 - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuiving 1-2023.

BESTUUR PERSONEEL

55.  Personeel - Tijdelijke aanstelling zaalwachter, vervanging - Goedkeuring

Het college beslist over de aanstelling van een zaalwachter. 

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

56. KABK - Vaste benoeming leraar Kunst en Cultuur 1/20 op 1 januari - Goedkeuring

Er wordt een leraar vast aangesteld voor leraar Kunst en Cultuur 1/20 in het KABK.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

57.  BKO - Aanstelling Vrijwilligers Buitenschoolse opvang - Goedkeuring

Het college stelt vrijwilligers aan voor de Buitenschoolse opvang.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 16 januari 2023.


