
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 06 MAART 2023 OM 15.45 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. Tucht - Opstart tuchtonderzoek en aanstellen tuchtonderzoeker - Goedkeuring

Er wordt een tuchtonderzoeker aangesteld.

ONTVANGSTEN

2.  Ontvangsten - Viering 50 jaar Judo Club Oudenaarde - Goedkeuring

Judo Club Oudenaarde bestaat 50 jaar en vraagt aan het stadsbestuur om gehuldigd te worden in het 
stadhuis van Oudenaarde.

3.  Ontvangsten - Aanvraag bedankingsreceptie week van de kinderopvang - Goedkeuring

Het Huis van het Kind organiseert jaarlijks in het stadhuis van Oudenaarde een bedankingsreceptie voor 
hun kinderbegeleiders.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU

4.  Milieu - Licentie Futureproofed Cities - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

5.  Milieu - Subsidie energiebesparende maatregelen - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen goed.

6.  Milieu - Beekstraat 19 te Oudenaarde - IIOA klasse 3 - Tijdelijke bronbemaling voor de bouw 
van een kelder - Goedkeuring

Het college neemt akte van een melding van een IIOA van klasse 3 voor een tijdelijke bronbemaling voor 
de bouw van een kelder gelegen Beekstraat 19 te Oudenaarde.

7.  Milieu - Subsidieaanvraag hernieuwbare energie - Goedkeuring

Het Schepencollege keurt een subsidieaanvraag voor hernieuwbare energie goed. 

8. Milieu - Deelname Earth Hour 2023 - Goedkeuring

Earth Hour is een internationaal evenement waarmee aandacht gevraagd wordt voor de effecten van de 
klimaatverandering. Tijdens Earth Hour worden verlichting en elektrische apparaten zoveel mogelijk 
uitgeschakeld. Oudenaarde neemt al jarenlang deel door het uitschakelen van de monumenten- en 
klemtoonverlichting gedurende het ganse weekend. Earth Hour valt dit jaar op 25 maart (20u30 - 21u30).

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

9. RO - Huisvesting - Opnames  Stedelijk Leegstandsregister of gebruikte woningen zonder 
domicilie - Goedkeuring



Het schepencollege gaat akkoord met de vrijstelling voor de gebruikte panden door het OCMW zolang de 
gebruikersovereenkomst lopende is met het OCMW. De panden blijven wel opgenomen in het register 
voor gebruikte woningen zonder domicilie. Panden die niet gebruikt worden door het OCMW en ook niet 
zijn bewoond blijven opgenomen in het register voor leegstaande woningen.

10.  RO - Rekkemstraat 57B - Omgevingsvergunning - Het bouwen van een eengezinswoning, type 
halfopen bebouwing - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Rekkemstraat 57B voor het bouwen van een 
eengezinswoning, halfopen.

11.  RO - Textielstraat 14 - Omgevingsvergunning - Het plaatsen van een omheining - 
Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Textielstraat 14 voor het plaatsen van een 
omheining.

12.  RO - Nederenamestraat 30 - Omgevingsvergunning - Het uitbreiden van de Freinetschool De 
Vier Tuinen - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Nederenamestraat 30 voor het uitbreiden van de 
Freinetschool. 

13.  RO - Koningin Elisabethlaan 22  - Omgevingsvergunning - Het verbouwen van een gesloten 
eengezinswoning - Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Koningin Elisabethlaan 22 voor het verbouwen van 
een gesloten eengezinswoning.

14. RO - Paalstraat 16 - Omgevinsvergunning - Uitbreiden en herinrichten van een industriële site 
- Goedkeuring

Het college verleent een omgevingsvergunning in de Paalstraat 16 voor het uitbreiden en herinrichten van 
een industriële site.

BESTUUR CULTUUR

15. Cultuur - Afspraken gebruik O.-L.-Vrouwehospitaal door KABK - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de gemaakte afspraken voor het gebruik O.-L.-Vrouwehospitaal door de 
KABK.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

16. Archief - Veiling historische kaarten - Goedkeuring

Het schepencollege stemt in om deel te nemen aan de veiling met het oog op de aankoop van de 
historische kaarten over Oudenaarde, maar legt enkel het maximumbedrag op als beperking. Er worden 
geen grenzen gesteld per kaart.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

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

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

EVENEMENTEN

18.  Evenementen - Politiereglement septemberfeesten chiro Bevere 2023 - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor septemberfeesten chiro Bevere 2023 op 22,23 
en 24 -09-2023 goed.



19. Evenementen - Nieuwe aanvragen - Goedkeuring

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

20.  Evenementen - Politiereglement 50-dagen - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor 50-dagen op 28-04-2023 goed.

21.  Evenementen - Politiereglement E3 Saxo Classic dames-junioren - Goedkeuring

Het college keurt het politiereglement op het verkeer voor E3 Saxo Classic dames-junioren op 29-04-
2023 goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

22.  BIA - Heraanleg parking Pater Ruyffelaertstraat ter hoogte van KWIK Eine - Voorlopige 
oplevering - Goedkeuring 

Met betrekking tot de opdracht  " Heraanleg parking Pater Ruyffelaertstraat ter hoogte van KWIK Eine " 
wordt de voorlopige oplevering goedgekeurd. 

23. BIA  - Aanleg Skatepark - Design & Build ( herneming) - Ambtshalve borgstelling  - 
Goedkeuring

Met betrekking tot de opdracht " Aanleg Skatepark - Design & Build ( herneming) " wordt goedkeuring 
verleend  aan de ambtshalve borgstelling.

24.  BIA - Inname openbaar domein in de Wortegemstraat - dossier IOD1760686 - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend tot de inname van openbaar domein in de Wortegemstraat voor het plaatsen 
van een stelling van 17/3 tem 31/3/2023.

25.  BIA - Abdij Maagdendale : renovatie van het koetshuis : sanitair - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van de opdracht "Abdij Maagdendale : renovatie van het 
koetshuis : sanitair" aan de firma Van Marcke NV. 

26.  BIA - Zwijndries - Telenet - Telecommunicatiewerken - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Telenet voor de uitvoering van telecommunicatiewerken in de 
Zwijndries.

27.  BIA - Martijn van Torhoutstraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

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

28.  BIA - Georges Lobertstraat - Fluvius - Distributienetwerken - Goedkeuring

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

29.  BIA - D.Waelkensstraat e.a. - Proximus - Glasvezelkabel - Goedkeuring

Het college verleent machtiging aan Proximus voor de aanleg van glasvezelkabel in de Desiré 
Waelkensstraat, Bergstraat en Bourgondiëstraat.

BESTUUR SPORT

30.  Sport - Kalender visverenigingen en neptunusclub - Goedkeuring

Het college keurt de kalender goed voor de visverenigingen en neptunusclub.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT



31.  Mobiliteit - Marktweg enkel toegankelijk maken voor voetgangers - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorbehouden van de Marktweg voor 
voetgangers . Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met plaatsen van de nodige 
signalisatie door de technische dienst.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

32. FIN - Bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige 
woongelegenheden, aj. 2021 - kohierartikel 551000268 - Proces-verbaal van hoorzitting  - 
Goedkeuring

Het college hoort de eigenaar voor een bezwaar tegen de belasting op leegstand van gebouwen, 
woningen, kamers en overige woongelegenheden, aj. 2021 - kohierartikel 551000268.

33. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

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

34. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

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

35. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

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

BESTUUR PERSONEEL

36.  Personeel - Aanstelling medewerker toerisme, onbepaalde duur - Goedkeuring

Het college stelt een medewerker toerisme aan voor onbepaalde duur.

37. Personeel - Aanstellen medewerker communicatie, vervanging - Goedkeuring

Het college keurt de aanstelling goed van een medewerker communicatie voor voltijdse tewerkstelling, 
met een vervangingsovereenkomst. 

KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN

38. KABK - Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties - Bekrachtiging

Het college gaat akkoord met de aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties.

39. KABK - Aanvraag ophaal schilderijen Yann Freichels - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor het ophalen en het terugbrengen van de schilderijen van 
Yann Freichels.

40. KABK - De artistieke interventie van het kunstenaarscollectief pkp - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met de artistieke interventie van het kunstenaarscollectief pkp te KABK in april 
en mei.

KMO - HANDEL

41.  KMO – Reglement voor de ondersteuning van startende ondernemers met een coachingtraject 
- Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

42.  KMO – Vergunning voor het plaatsen en uitbaten van een verbruiksterras op het openbaar 
domein. Carillon, Markt 49 te Oudenaarde - Goedkeuring



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

43.  KMO – Verplaatsen van standplaatsen en invullen van vrije standplaatsen op de wekelijkse 
markt - Goedkeuring

Het college gaat akkoord met het verplaatsen van standplaatsen en invullen van vrije standplaatsen op de 
wekelijkse markt.

44.  KMO – Wijzigen van een standplaats met abonnement op de wekelijkse markt - Goedkeuring

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

45.  KMO – Project pop-up stores in thema Ronde Van Vlaanderen en wielertoerisme in 
Oudenaarde – Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

JEUGD

46.  Jeugd & LDC De Vesting - Organisatie leefstraten - Goedkeuring

47.   Jeugd - Aanstelling vrijwilligers activiteiten jeugddienst - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met het  aanstellen van vrijwilligers voor activiteiten georganiseerd door de 
jeugddienst tijdens het werkjaar en vakanties.

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


