
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 30 JANUARI 2023 OM 16.15 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

1. Secretariaat - Vraag stad Doornik rond vrijlating Olivier Vandecasteele, gevangengenomen in 
Iran - Kennisgeving

Namens Oudenaarde wordt een motie ingediend met als onderwerp de bevrijding van Olivier 
Vandecasteele.

ONTVANGSTEN

2.  Ontvangsten - Huldiging sportkampioenen - Goedkeuring

Het stadsbestuur huldigt 3 sportkampioenen voor hun behaalde sportprestaties in 2021 -2022.
De kampioenen zijn Milan Van den Haute, Kim de Baat en Ylber Sefa.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

3.  Milieu - Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt de subsidieaanvraag voor plaatsing van een hemelwaterinstallatie goed. 

4. Milieu - Pruimelstraat 2+ te Oudenaarde - IIOA van klasse 3 - Regularisatie bestaand 
kopstation - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor de regularisatie van een bestaand 
kopstation gelegen Pruimelstraat 2+ te Oudenaarde.

5. Milieu - Meersbloem-Leupegem 58 te Oudenaarde - IIOA van klasse 3 - Bronbemaling voor 
het plaatsen van een regenwaterput - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor de bronbemaling bij het plaatsen 
van een regenwaterput gelegen Meersbloem-Leupegem 58 te Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

6.  RO - Huisvesting - Betalende dienstverlening door de stad aan SOLVA voor woningcontroles 
in Oudenaarde - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing van Intercommunale Solva 
en beslist dat de kostprijs van de controles door Solva, wordt gedragen door de Stad. De budgetten 
daarvoor zullen voorzien worden bij begrotingswijziging.

7.  RO - Lijnwaadmarkt 30 - Omgevingsvergunning - het heroprichten van een nieuwe 
gelijkvloerse aanbouw - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lijnwaadmarkt 30 voor het heroprichten van een 
nieuwe gelijkvloerse aanbouw.

8. RO - Diependale 7 & 7 bus 2 - Vermoeden van vergunning - Goedkeuring



Het vermoeden van vergunning is voldoende bewezen. Het College van Burgemeester en Schepenen 
willigt de vraag tot vermoeden van vergunning als meergezinswoning met twee entiteiten in. Een opname 
als ‘vergund geacht’ in het gemeentelijk vergunningsregister zal worden doorgevoerd.

9.  RO - Dorre Wei 50 - Omgevingsvergunning - Het wijzigen van de functie van een tuinhuis - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Dorre Wei 50 voor het wijzigen functie van een 
tuinhuis.

10.  RO - Vijfweg 1 -  Omgevingsvergunning -  Verbouwen van een woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Vijfweg 1 voor het verbouwen van een woning.

11. RO - Bergstraat 73 - Omgevingsvergunning - Bouwen van een meergezinswoning na sloop 
bestaande woning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Bergstraat 73 voor het bouwen van een 
meergezinswoning na sloop bestaande woning.

12.  RO - Schaatsputte 7 - Omgevingsvergunning - Wijzigen van de functie van een bestaande 
berging naar dierenartspraktijk - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Schaatsputte 7 voor het wijzigen van functie 
bestaande berging naar dierenartspraktijk.

13. RO - Deinzestraat 40 - Omgevingsvergunning - Functiewijziging appartementen tot kantoor en 
toeristisch verblijf - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Deinzestraat 40 voor de functiewijziging 
appartementen tot kantoor en toeristisch verblijf.

14.  RO - Katteberg 136 - Omgevingsvergunning - Wijzigen dakvorm - Goedkeuring

Her college verleent een omgevingsvergunning in de Katteberg 136 voor het wijzigen van een dakvorm.

15. RO - Lucien Vandefonteynelaan 19 - Omgevingsvergunning - Rooien van een boom - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Lucien Vandefonteynelaan 19 voor het rooien van 
een boom.

16.  RO - Koppenberg zn - Omgevingsvergunning - Rooien van 4 sparren - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning op de Koppenberg voor het rooien van 4 sparren.

17.  RO - Sint-Vedastusstraat 1 - Omgevingsvergunning - Rooien van een dennenboom - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sint-Vedastusstraat 1 voor het rooien van een 
dennenboom.

18.  RO - Broekstraat 89 - Omgevingsvergunning - Het plaatsen van een terrasoverdekking - 
Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Broekstraat 89 voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping.

19.  RO - Warande 6 - Omgevingsvergunning - het aanbrengen van isolatie en nieuwe bekleding 
op dak en gevels - Goedkeuring

Het college verleent  een omgevingsvergunning in de Warande 6 voor het aanbrengen van isolatie en 
nieuwe bekleding op dak en gevels.

20.  RO - Sleegstraat 9 - Omgevingsvergunning - Het bouwen van een nieuwbouw open bebouwing 
- Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Sleegstraat 9 voor het bouwen van een nieuwbouw 
open bebouwing.



21.  RO - Mgr Lambrechtstraat - Verkavelen van grond - Beslissing deputatie - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie.

22.  RO - M. Van Parmastraat-Kasteelstraat - Verbouwen bestaande gebouwen tot 3 
woonentiteiten en bouwen meergezinswoning - Beslissing RVVB - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Raad voor 
vergunningsbetwistingen.

23.  RO - Trekweg Linkeroever - Heraanleg - Beslissing departement omgeving - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het Departement Omgeving.

BESTUUR CULTUUR

24.  Cultuur - Vraag tot vrijstelling retributie O.-L.-Vrouwhospitaal 11.11.11. - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming tot het verlenen van vrijstelling van 
retributie voor het O.-L.-Vrouwhospitaal op 10/02/2023 aan de feitelijke vereniging KOM, die qua statuut 
onder 11.11.11. Vlaanderen valt.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

25. Burgerzaken - Begraafplaats -  Concessies - Goedkeuring

Het college keurt de concessies en hernieuwingen concessies goed.

EVENEMENTEN

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 rommelmarkt Ohioplein Eine - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor de rommelmarkt Ohioplein Eine op 23-04-
2023 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement auto-moto-wijding Kerselare - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor de auto-moto-wijding te Kerselare op 18-05-
2023 goed.

29.  Evenementen - Uitvoering politieverordening Ronde van Vlaanderen - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van de politieverordening ikv 
de Ronde van Vlaanderen.

30.  Evenementen - Politiereglement E3 Saxo classic elite heren - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor de E3 Saxo classic elite heren op 24-03-2023 
goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

31.  BIA - Zwijndries - Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Zwijndries.

32.  BIA  - Ruttemburgstraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van distributienetwerken t.h.v. 
Ruttemburgstraat.



33.  BIA - Oudstrijderstraat - Telenet - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Telenet voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Oudstrijderstraat.

34. BIA - Weg- en rioleringswerken Doorn : deel N60 - Trompestraat  - Verrekening " werken aan 
overeengekomen prijzen " - Goedkeuring

Goedkeuring van de verrekening "werken aan overeengekomen prijzen" met betrekking tot de opdracht 
"weg- en rioleringswerken Doorn : deel N60 - Trompestraat" .

35.  BIA - Axelwalle - Proximus - Distributienetwerken - Goedkeuring 

Het college verleent machtiging aan Proximus voor het uitvoeren van distributienetwerken in Axelwalle.

36. BIA - Positief advies ontwerpbesluit opheffing watering Melden - Goedkeuring

Het college neemt kennis van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de 
watering van Melden en brengt een positief advies uit op dit ontwerp.

37.  BIA - Abdijsteeg, Enameplein, Beaucarnestraat, Sint-Laurentiusstraat, Kapellestraat - 
Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in Abdijsteeg, 
Enameplein, Beaucarnestraat, Sint-Laurentiusstraat en Kapellestraat.

38.  BIA - Stadhuis: Aanstellen van scenograaf - Architect voor de inrichting van de 
Benedenlakenhalle -Goedkeuring

De opdracht "Stadhuis: Aanstellen van scenograaf - architect voor de inrichting van de 
Benedenlakenhalle" wordt gegund.

39.  BIA - Nederenamestraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring 

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

40.  BIA - Bevrijdingsstraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

41. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

42. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

43. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

44.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop 20 Lenovo Thinkpads, 20 
dockingsstations en toebehoren, 40 schermen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt de opdracht voor het leveren van 20 laptops Lenovo Thinkpads, 20 
dockingstations met  toebehoren en 40 schermen goed. 

45.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Verlenging huur Microsoft Office Licenties - 
Goedkeuring

Het college keurt de verlening van de huur van Microsoft Office Licenties goed.



46.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van hoogboomstammen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt het dossier 'Aankoop hoogboomstammen' goed.

BESTUUR PERSONEEL

47. Personeel - Aanstelling tijdelijke medewerker technische dienst - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een tijdelijke medewerker voor de technische dienst.

48. Personeel - Aanstellen duaal leren dienst BKO - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling voor 'duaal leren' bij de dienst BKO.

49. Personeel - Openverklaring sportpromotor - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de openverklaring van een sportpromotor, voltijds, in contractueel 
dienstverband, niveau B1-B3.

50. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie manager mobiliteitsplanning - 
Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging in de leden van de selectiecommissie voor 
de selectie van manager mobiliteitsplanning goed.

51.  Personeel - Aanstellen medewerker mobiliteit, bepaalde duur - Goedkeuring

Het college keurt de aanstelling goed van een medewerker mobiliteit voor 1/5e tewerkstelling voor 
bepaalde duur. 

52. Personeel - Ontslag gegeven door consulent mobiliteit - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het ontslag van een personeelslid.

53. Personeel - Ontslag gegeven door sportpromotor sportdienst. - Kennisgeving

Het college neemt kennis van het ontslag van een personeelslid.

OUDENAARDSE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN

54. Parcour - Vaste benoemingen - Goedkeuring

Het College keurt de (uitbreiding van) vaste benoemingen aan Parcour Oudenaarde goed.

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

55. KABK - Aanstellen van vrijwilligers voor toezicht - Goedkeuring

Het college stelt vrijwilligers aan voor toezicht in de KABK.



KMO - HANDEL

56.  KMO – Afsprakenkader voor het uitbreiden van reguliere horecaterrassen en extra pop-up 
horecaterrassen voor 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Het college keurt de afsprakenkader voor het uitbreiden van reguliere horecaterrassen en extra pop-up 
horecaterrassen voor 2023, 2024 en 2025 goed.

57.  KMO - Toekennen van de eerste schijf subsidie aan VZW Oudenaarde Winkelstad - 
Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de toekenning van de eerste schijf subsidie aan VZW Oudenaarde 
Winkelstad.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 6 februari 2023.


