
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG, 06 FEBRUARI 2023 OM 15.00 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

1.  Secretariaat - Planning schepencollege en vast bureau 2023 - Goedkeuring

Het college keurt de planning voor het schepencollege en vast bureau 2023 goed.

2.  Secretariaat - Erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van het lokaal bestuur 
Oudenaarde in het kader van de erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap ENSAR te Oudenaarde.

TOERISME

3. Toerisme - Aanstelling socio-culturele vrijwilligers 2023 - Goedkeuring

Het college stelt een aantal socio-culturele vrijwilligers aan voor medewerking op evenementen, aan de 
balie van toerisme en/of in het museum. De lijst met vrijwilligers wordt opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd indien er wijzigingen of toevoegingen zijn. 

4. Toerisme - Aanstelling SC vrijwilligers  Walburga en Pamelekerk - Goedkeuring

Het college keurt de geactualiseerde lijst goed met socio-culturele vrijwilligers die tijdens het toeristisch 
seizoen permanentie doen in de Sint-Walburgakerk en de Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk.

5.  Toerisme - Aanvraag stageplaats - Goedkeuring

Howest Kortrijk, richting Toerisme- en Recreatiemanegement vraagt een stageplaats aan voor één van 
hun studenten bij de dienst toerisme, dit wordt goedgekeurd.

6. Toerisme - Aanstelling gidsen 2023 - Aanpassing - Goedkeuring

Het college stelt een aantal gidsen voor toeristische rondleidingen aan. De aanstelling geldt op 
zelfstandige basis voor het kalenderjaar 2023. Deze beslissing vervangt de vorige omwille van uitbreiding 
van de kandidatenlijst.

ONTVANGSTEN

7.  Ontvangsten - Ontvangst GeVeVe in stadhuis - Goedkeuring 

GeVeVe - Vereniging van gewezen leden Vlaams parlement, bezoeken op 17 maart 2023 onze stad, en 
vragen om die dag ook  ontvangen te worden in het stadhuis van Oudenaarde.

8.  Ontvangsten - Ontvangst biljartclub Kunst en Vermaak - Goedkeuring

De Oudenaardse biljartclub "Kunst en Vermaak" vraagt aan het stadsbestuur om gehuldigd te worden in 
het stadhuis n.a.v. hun 50-jarig bestaan.

9.  Ontvangsten - Gebruik van de volkszaal door Huis van het Kind - Goedkeuring

Huis van het kind organiseert een infoavond/toelichting voor jonge ouders m.b.t. het kiezen van een 
crèche.



Hiervoor ontvangen ze gezinspedagoog Michel van den Broeck in het stadhuis van Oudenaarde op 27 
april 2023.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

10.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energiebron - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor een hernieuwbare energiebron goed.

11.  Milieu - Subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed. 

12.  Milieu - Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een aanvraag voor een hemelwaterinstallatie goed. 

13.  Milieu - Nieuwe uurtarieven beheerwerken Natuurpunt Beheer vzw - Goedkeuring

Ten gevolge van de stijgende loon- en brandstofkosten heeft Natuurpunt Beheer vzw haar 
eenheidstarieven aangepast voor het uitvoeren van beheerwerken in natuurgebieden beheerd door de 
Milieudienst.

14.  Milieu - Tussentijdse rapportering LEKP 1.0 - Kennisgeving 

Het Schepencollege neemt kennis van de tussentijdse rapportering van het Lokaal Energie- en 
Klimaatpact 1.0

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

15. RO - Hauwaart 80+ - 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 verharde parking in. Een opname als ‘vergund geacht’ 
in het gemeentelijk vergunningsregister zal worden doorgevoerd.

16. RO - Beverestraat 24 - Omgevingsvergunning - Uitbreiden van een woning tot 
meergezinswoning - Weigering

Het college weigert een omgevingsvergunning in de Beverestraat 24 voor het uitbreiden van een woning 
tot meergezinswoning.

17.  RO - Ankerstraat 13 - Omgevingsvergunning - Het bouwen van een garage - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Ankerstraat 13 voor het bouwen van een garage.

18. RO - Broekstraat 233 - Omgevingsvergunning - Het regulariseren van het verbouwen van een 
eengezinswoning, slopen van bijgebouwen, aanleg van verhardingen en aanvraag tot het 
bouwen van een garage - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Broekstraat 233 voor het regulariseren van het 
verbouwen, slopen bijgebouwen, aanleg verhardingen en vraag bouw van een garage.

19.  RO - Tivolistraat 110 - Omgevingsvergunning - Het plaatsen van een terrasoverkapping - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Tivolistraat 110 voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping.

20. RO - Nederenamestraat 45 - Omgevingsvergunning - Oprichten van een meergezinswoning na 
sloop bijgebouwen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 45 voor het oprichten van een 
meergezinswoning na sloop van bijgebouwen.

21.  RO - Bergstraat - Herinrichten, sloop en samenvoegen van twee panden - Beslissing deputatie



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

BESTUUR CULTUUR

22.  Cultuur - Vrijwilligers dienst cultuur - De Woeker 2023 - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers dienst cultuur voor De Woeker 2023 met 
een vaste vergoeding.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

23.  Bibliotheek  - Aanvraag stage - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een stagiaire in de bibliotheek.

BURGERZAKEN BEVOLKING

24. Burgerzaken - Ambtshalve afvoering uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister - 
Goedkeuring

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

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 Danilith Nokere Koerse Junioren - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Danilith Nokere Koerse Junioren op 11-03-
2023 goed.

28.  Evenementen - Politiereglement Danilith Nokere Koerse elite m/v - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Danilith Nokere Koerse elite m/v op 15-03-
2023 goed.

29.  Evenementen - Politiereglement Neos belevingsdag - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Neos belevingsdag op 10-05-2023 goed.

30. Evenementen -  Ambulante handel weekend Ronde van Vlaanderen 2023 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen stelt de tarieven en standplaatsen vast voor het huren van een 
standplaats voor ambulante handel tijdens de Ronde van Vlaanderen 2023. 

31.  Evenementen - Politiereglement Dwars Door Vlaanderen elite m/v - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor Dwars Door Vlaanderen elite m/v op 29-03-
2023 goed.

32. Evenementen - Ronde van Vlaanderen en We Ride Flanders  - Goedkeuring



Het college gaat akkoord met de officiële aanvragen ingediend door de organisatoren voor de organisatie 
van de Ronde van Vlaanderen en We Ride Flanders op 1 en 2 april 2023 op het grondgebied van 
Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

33. BIA - Principe studie ruimtegebruik Maagdendale - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de studie naar het ruimtegebruik op de site Maagdendale.

34.  BIA - Proeven voor uitvoering - Bestek en wijze van gunnen - Goedkeuring

Met betrekking tot de opdracht "proeven voor uitvoering" wordt het bestek en de wijze van gunnen 
goedgekeurd.

35. BIA - Gebruik lokaal OC Mandemakersstraat - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het gebruik van een lokaal in OC 't Schoolke door KBO Welden.

36.  BIA - Wolvenstraat e.a. - Proximus - Glasvezelkabel -  Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Wolvenstraat, 
Sint-Laurentiusstraat en Generaal Merchiersstraat.

37.  BIA  - Diverse locaties - Vegen van wegen, afvoer, verwerking en storten van veegafval 
dienstjaar 2023 - Lastvoorwaarden - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en de raming voor het  dossier " Vegen van wegen, afvoer, 
verwerking en storten van veegafval dj 2023 goed.

38.  BIA - Heurnestraat, Weistraat en Heirweg  - Fiberklaar - telecommunicatiewerken - 
Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Fiberklaar voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de 
Heurnestraat, Weistraat en Heirweg.

39.  BIA - Inname openbaar domein in de Desiré Waelkensstraat - dossier IOD1735898 - 
Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring tot inname openbaar domein in de Desiré Waelkensstraat voor het plaatsen 
van een stelling, container, werfkraan en werfwagen(s) van 17 februari 2023 t.e.m. 17 maart 2023.

40.  BIA - Inname openbaar domein in de Jozef Braetstraat - dossier IOD1738061 - Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring tot inname openbaar domein in de Jozef Braetstraat voor het plaatsen van 
een stelling en werfwagen van 18 februari 2023 t.e.m. 1 april 2023.

41.  BIA - Restauratie en herbestemming O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 (2) - eindafrekening - 
Goedkeuring

Het college geeft goedkeuring eindafrekening van het dossier Restauratie en herbestemming 
O.L.Vrouwehospitaal-fase 1 t.b.v. € 748.393,98 excl. prijsherzieningen en btw.

42. BIA - Stand van zaken verkaveling Diependale - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van de verkaveling in 
Diependale en van de voorlopige ontwerpakte tot vestigen van een recht van opstal.

BESTUUR SPORT

43.  Sport - Open water zwemmen Donkvijver Oudenaardse triatlonclub - Goedkeuring

Het college keurt goed dat de Oudenaardse triatlon club Rat Race open zwemtrainingen houdt in de 
Donkvijver op dinsdag- en vrijdagavond van 02/05/2023 tot en met 29/09/2023 vanaf 18u30 tot 20u30 
mits er voldaan wordt aan verschillende veiligheidsmaatregelen. 

44. Sport - Aanvraag  infrastructuursubsidies - Weigering



Het college van burgemeester en schepenen kent geen infrastructuursubsidie toe.

45. Sport - Dagvaarding Sportoase nv - Kennisgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding door Sportoase nv. Prof. 
Dr. Eric Van Hooydonk wordt aangesteld als raadsman.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

46. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

47. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

48. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

49. FIN - Bestuurlijk toezicht aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025 gemeente en OCMW 
Oudenaarde - Kennisname

Het college neemt kennis van het Bestuurlijk toezicht aanpassing meerjarenplan 4 2020-2025 gemeente 
en OCMW Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

50.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van perkplanten voor 
beplantingsprogramma op afroep 2023 - Gunning en lastvoorwaarden - Goedkeuring

Het college keurt de lastvoorwaarden en gunning voor de opdracht “Aankoop van perkplanten voor 
beplantingsprogramma op afroep - 2023” goed. 

51. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Huur software, onderhoudscontracten, technische 
tussenkomsten t.b.v. administratieve diensten. Dienstjaar 2023 - Goedkeuring

Het College keurt de huur software, onderhoudscontracten, technische tussenkomsten t.b.v. 
administratieve diensten - dienstjaar 2023 - goed.

52. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Huur software, onderhoudscontracten, technische 
tussenkomsten t.b.v. administratieve diensten - Goedkeuring

Het College keurt de huur software, onderhoudscontracten, technische tussenkomsten t.b.v. 
administratieve diensten - dienstjaar 2023 - goed.

BESTUUR PERSONEEL

53. Personeel - Aanstelling opvangkracht BKO - Goedkeuring

Het college stelt een opvangkracht buitenschoolse kinderopvang aan, deeltijds (19u), niveau D1-D3, in 
contractueel dienstverband.

54.  Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - Goedkeuring

Een arbeidsongeval overkomen aan een werknemer zonder  blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt 
geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

55.  Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - Goedkeuring

Een arbeidsongeval overkomen aan een werknemer zonder  blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt 
geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

56.  Personeel - Aanstellen medewerker toerisme, bepaalde duur - Goedkeuring



Het college keurt de aanstelling goed van een medewerker toerisme voor deeltijdse (50%) tewerkstelling 
voor bepaalde duur. 

OUDENAARDSE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN

57. Parcour - Vaste benoeming leraar - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de vaste benoeming van een leraar goed. 

58. Parcour - Uitbreiding vaste benoeming leraar - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de uitbreiding vaste benoeming van een leraar goed. 

59. Parcour - Uitbreiding vaste benoeming leraar - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de uitbreiding vaste benoeming van een leraar goed. 

60. Parcour - Uitbreiding vaste benoeming leraar - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de uitbreiding vaste benoeming van een leraar goed. 

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

61. KABK - Aanvraag loopbaanonderbreking  i.k.v. ouderschapsverlof - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag loopbaanonderbreking  i.k.v. ouderschapsverlof.

KMO - HANDEL

62.  KMO - Stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het stopzetten van een abonnement op de wekelijkse markt.

63.  KMO – Hernieuwen van de vergunning voor het plaatsen en uitbaten van een verbruiksterras 
op het openbaar domein. Frietshop, Hoogstraat 11 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vraag tot hernieuwen van de vergunning voor het plaatsen en uitbaten 
van een verbruiksterras op het openbaar domein.

64.  KMO – Hernieuwen van de vergunning voor het plaatsen en uitbaten van een verbruiksterras 
op het openbaar domein. Bar A Bar, Markt 53 te Oudenaarde - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de vraag tot hernieuwen van de vergunning voor het plaatsen en uitbaten 
van een verbruiksterras op het openbaar domein.

65.  KMO - Vergunning Horeca Inrichting. Café Den Ijzer, Ijzerstraat 43 te Oudenaarde - 
Goedkeuring

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

66.  KMO – Concessie voor diensten : voorwaarden betreffende de uitbating van een zomerbar in 
Oudenaarde – Goedkeuring

De concessie voor diensten, voorwaarden betreffende de uitbating van een zomerbar in Oudenaarde wordt 
goedgekeurd.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

67.  BKO - Aanstelling Vrijwilligers Buitenschoolse kinderopvang - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers in de Buitenschoolse kinderopvang.

68. Spelotheek - Aanstelling vrijwilligster spelotheek - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanstelling van vrijwilligers in de speotheek.



69. Sociale Zaken - Intentieverklaring oproep 'Lokale partnerschappen - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de intentieverklaring in het kader van de 
voorbereiding WSE (ESF) Oproep ‘Lokale partnerschappen’ 2023. 

TOERISME

70. Zustersteden - Castel Madama - Samenwerking project Margaretha van Parma - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de afvaardiging van een delegatie voor het bijwonen van een vergadering te 
Castel Madama met verschillende stakeholders rond daar opgezette projecten en initiatieven rond 
Margaretha van Parma. Er wordt onderzocht in welke mate een toeristische samenwerking mogelijk is 
met ons eigen project Margaretha van Parma in 2024.

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd in zitting 
van 13 februari 2023.


