Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 25 juni 2019 om 09.00 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 18 juni 2019
wordt goedgekeurd.

2.

AANNEMING EN GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT HOUDENDE DE UPGRADE VAN DE
BESTAANDE FINANCIËLE SOFTWARE VOOR DE BELEIDS- EN BEHEERCYCLUS 2020
Op 1/1/2020 gaat de beleids- en beheercyclus 2020 van start. Hiervoor moet de huidige software
geüpgraded worden.
BESLUIT
Artikel 1
De dienstenopdracht houdende aanpassing en upgrade van de huidige financiële software Foxtrot
wordt aangenomen en zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
opdracht wordt geraamd op € 11 500/jaar excl. BTW.
Artikel 2
De aanpassing en upgrade van de huidige financiële software Foxtrot wordt na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan de firma Cipal Schaubroeck aan de
eenheidsprijzen van haar offerte CS005422.

3.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:



Lijst 75 voor een bedrag van 142.152,45 euro
Lijst 76 voor een bedrag van
527,00 euro

Het betreft uitgaven waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:



Lijst 75 voor een bedrag van 142.152,45 euro
Lijst 76 voor een bedrag van
527,00 euro

4.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET BELASTINGKOHIER MASTEN EN PYLONEN VOOR
2019
Aan het college wordt het belastingkohier voor de masten en pylonen op grondgebied van Maarkedal
voor het belastingjaar 2019 voorgelegd. Het college is bevoegd om dit kohier vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren.
BESLUIT
Artikel 1
Stelt het voormeld kohier inzake masten en pylonen voor 2019 vast op een totaal van 52.500 euro en
verklaart dit kohier uitvoerbaar.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan dienst financiën en de financieel directeur.

5.

KENNISNAME VAN HET OVERZICHT VAN DE UITGEKEERDE PRESENTIEGELDEN EN REISVERGOEDINGEN
PER MANDATARIS IN 2018 DOOR GASELWEST
Het college neemt kennis van de opgave van uitgekeerde presentiegelden en reisvergoedingen per
mandataris in 2018.

6.

KENNISNAME JAARVERSLAG 2018 VAN DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE
ARDENNEN.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen.

7.

PERSONEELSUITSTAP 2019
In aanloop van de organisatie van de personeelsuitstap werd door een werkgroep een voorstel
geformuleerd.
BESLUIT
Enig artikel
Het voorstel van programma voor de personeelsuitstap op maandag 9 september 2019 wordt
goedgekeurd. Op die dag is het administratief centrum uitzonderlijk gesloten.
Er wordt budget voorzien voor de lunch.

8.

PENSIOEN PERSONEELSLEDEN
Bij de pensionering van personeelsleden werd in het OCMW werd voor het personeelslid traditioneel
een receptie georganiseerd en een Mbon van 150 euro geschonken. Aan het college wordt voorgesteld
dit principe ook door te trekken naar de medewerkers van het gemeentebestuur en wordt gevraagd het
bedrag voor het afscheidsgeschenk vast te stellen.
Medewerkers die liever geen receptie willen, krijgen enkel de bon.
BESLUIT
Enig artikel
De afscheidstraditie van het OCMW wordt over genomen voor de pensioenviering van
gemeentepersoneel. Bij een pensionering wordt een receptie aangeboden voor het personeelslid en zijn
of haar gezin en wordt een M-bon ter waarde van 150 euro geschonken.
Deze regeling wordt toegepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

9.

VASTSTELLEN VAN EEN DATUM VOOR DE RECEPTIE TER ERE VAN HET PENSIOEN VAN JEAN-PAUL
HAUSTRATE
Aan het college wordt gevraagd een datum vast te stellen voor de receptie ter ere van het pensioen van
een technisch assistent met ingang van 1 augustus 2019.
BESLUIT
Enig artikel
De receptie wordt vastgesteld op 12 augustus 2019 om 19 uur.

10.

AANWIJZEN VAN EEN NOTARIS VOOR DE RUIL VAN DE KERKEN VAN NUKERKE EN LOUISE MARIE.
Het streefdoel van het kerkenbeleidsplan is dat Nukerke de hoofdkerk wordt en de kerken van Louise
Marie en Schorisse ontwijd en herbestemd worden. De kerk van Louise Marie is eigendom van de
kerkfabriek en de kerk van Nukerke is eigendom van het gemeentebestuur. Voor de verdere uitrol van
het kerkenbeleidsplan moet nu in eerste instantie een notaris aangeduid worden die kan instaan voor
de ruil van de kerken van Nukerke en Louise Marie.
BESLUIT
Enig artikel
Notaris Filip Flamant wordt aangesteld in de ruil van de kerken van Nukerke en Louise Marie.

11.

AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Voor het schooljaar 2019-2020 moet een technisch beambte aangesteld worden voor de busbegeleiding
in het gemeentelijk onderwijs. De opdracht omvat 6 uren 30 minuten per week.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 een technisch beambte aangesteld
met een contract van bepaalde duur, met een opdracht van 6 uren 30 minuten per week, in te vullen in
samenspraak met de directie.
Artikel 2
De technisch beambte wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.

12.

AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Voor het schooljaar 2019-2020 moet voor kinderopvang, middagtoezicht en keukenhulp in het
gemeentelijk onderwijs een technisch beambte aangesteld worden. De opdracht omvat 12 uren per
week.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 een technisch beambte aangesteld
met een contract van bepaalde duur, met een opdracht van 12 uren per week, in te vullen in
samenspraak met de directie.

Artikel 2
Lieve Van Quickelberghe wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.
13.

AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Voor het schooljaar 2019-2020 moet een technisch beambte aangesteld worden voor middagtoezicht
en keukenhulp in het gemeentelijk onderwijs. De opdracht omvat 8 uren per week.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 een technisch beambte aangesteld
met een contract van bepaalde duur, met een opdracht van 8 uren per week, in te vullen in
samenspraak met de directie.
Artikel 2
Kathy Vanhoolandt wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.

14.

AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Er moet voor het schooljaar 2019-2020 een technisch beambte aangesteld worden kinderopvang,
middagtoezicht en keukenhulp in het gemeentelijk onderwijs. De opdracht omvat 11 uren per week.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 een technisch beambte aangesteld
met een contract van bepaalde duur, met een opdracht van 11 uren per week, in te vullen in
samenspraak met de directie.
Artikel 2
Nathalie De Spiegeleer wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool ‘De Kleine Reus’.
Artikel 3
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.

15.

VERLENGING MET 1 JAAR VAN DE WERVINGSRESERVE AANGELEGD INGEVOLGE DE VERGELIJKENDE
SELECTIE VOOR DE FUNCTIE VAN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS E1-E3
Teneinde de geldigheid van de wervingsreserve, aangelegd ingevolge de vergelijkende selectie voor de
functie van technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs E1-E3, te garanderen wordt voorgesteld
deze te verlengen met 1 jaar.
Enig artikel
De wervingsreserve voor de functie van een technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs E1-E3,
aangelegd bij collegebesluit van 28 augustus 2018, wordt met 1 jaar verlengd tot 27 augustus 2020.

16.

AMBTSHALVE INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER.
Er moet overgegaan worden tot de ambtshalve inschrijving van een burger die verblijft op de gemeente
maar nog niet ingeschreven is in het bevolkingsregister.
BESLUIT
Artikel 1
Betrokkene wordt ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Maarkedal,
Hofveldstraat 69.
Artikel 2
Melding van deze invoering en van de datum ervan wordt vermeld in het bevolkingsregister.
Artiel 3
De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van dit besluit.

17.

SENIORENADVIESRAAD: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 17 JUNI 2019
De seniorenadviesraad vergaderde op maandag 17 juni 2019. Het verslag van deze vergadering wordt
ter kennisgeving aan het college voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het verslag van de vergadering van 17 juni en van de data voor de
ontvangst van 65-plussers en de seniorenshow.

18.

VRAAG TOT ONDERTEKENEN VAN DE INTENTIEVERKLARING EFRO-PROJECT: DELEN AMBTENAAR
ECONOMIE EN DIGITALE DIENSTVERLENING ONDERNEMERS.
Op 13 juni 2019 richtte de provincie Oost-Vlaanderen aan het bestuur de vraag tot het ondertekenen
van een intentieverklaring voor eventuele deelname in de ‘EFRO-Doelstelling 2 Project ‘Onderneem Er
Op Uit’, inzake het delen van een ambtenaar economie en optimaliseren van de digitale dienstverlening
voor ondernemers.
De Provincie Oost-Vlaanderen, diensten Economie en eGov schrijven momenteel een EFRO
projectvoorstel uit dat zich specifiek richt op lokale besturen en dit naar aanleiding van de EFRO-oproep
door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) rond
ondernemersvriendelijk klimaat bij lokale besturen. Het voorwerp van deze oproep is de
intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers. Concreet
gaat het projectvoorstel over het delen van ambtenaren lokale economie en/of digitalisering van de
gemeentelijke processen met aansluiting op de portaalsite www.vlaanderenonderneemt.be.
Veel lokale besturen zijn beperkt in hun ambtelijke capaciteit om concrete acties voor lokale economie
op te zetten en hun dienstverlening naar ondernemers te optimaliseren.
BESLUIT
Enig artikel
De intentieverklaring wordt ondertekend.

19.

GOEDKEURING INFORMATIE-EN AFSPRAKENBROCHURE VOOR MONITOREN SPEELPLEINWERKING
De dienst Vrije Tijd organiseerde op 16 april een inspraakmoment/vergadering met de huidige
monitoren. Één van de opmerkingen die werd gegeven, is om wat meer informatie (op papier) te
bezorgen aan de (nieuwe) monitoren.
De dienst Vrije Tijd maakte daarom een nieuwe informatie- en afsprakenbrochure voor de begeleiders
van de speelpleinwerking.

BESLUIT
Enig artikel
De informatie- en afsprakenbrochure voor de monitoren, zoals ze als bijlage aan dit besluit geviseerd
wordt, wordt goedgekeurd.
20.

VERSLAG BIJEENKOMST KSV MAARKEDAL IVM VOETBALDOSSIER
Feiten en context
Op woensdagavond 19 juni hadden de schepen van sport, Filip Meirhaeghe en de sportfunctionaris Davy
Haelters een gesprek met het bestuur van KSV Maarkedal omtrent het voetbaldossier.
Schepen Filip Meirhaeghe geeft toelichting.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de toelichting.

21.

KENNISNAME ADVIES AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER IN VERBAND MET
NUTSVOORZIENINGSWERKEN TELENET.
Het college neemt kennis van het schrijven van het Agentschap wegen en verkeer in verband met
nutsvoorzieningswerken door Telenet.

22.

GOEDKEURING - VERVANGING ARMATUUR DOOR FLUVIUS.
De armatuur op het Etikhoveplein zou defect zijn. De aankoopprijs voor hetzelfde model is 750,00 euro
per stuk. Fluvius stuurde een catalogus door waarin alternatieven staan, er kan dus geopteerd worden
voor een nieuwe modernere armatuur.
BESLUIT
Enig artikel
De defecte armatuur wordt vervangen door hetzelfde type. Er wordt nagegaan of enkel het
beschermglas kan vervangen worden.

23.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT MEMORIAL ROBERT VENNEMAN VOOR WIELERTOERISTEN DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019.
WTC Eendracht Melle wensen de Memorial Robert Venneman voor wielertoeristen in te richten op . Er
worden zo een 500 deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan WTC Eendracht Melle, p/a Achim Vandenbossche, voor het inrichten
van de Memorial Robert Venneman, op zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019 en het bewegwijzeren
van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.

24.

VRAAG TOT WEGNEMEN VAN VERKEERSDREMPELS VOOR DE WIELERWEDSTRIJD VOOR
NIEUWELINGEN OP WOENSDAG 17 JULI 2019.

Op woensdag 17 juli 2019 gaat de wielerwedstrijd voor nieuwelingen door te Schorisse in organisatie
van Sport en Vermaak, p/a Roger Verstichelen.
Gezien de renners de Bosgatstraat en Kaperij aandoen, rijst de vraag of de verkeersdrempels moeten
worden weggehaald.
BESLUIT
Enig artikel
De verkeersdrempels worden weggehaald voor de wielerwedstrijd voor nieuwelingen op woensdag
17°juli 2019.
25.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE HALLOWEENTOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
OP ZATERDAG 26 OKTOBER 2019.
De Liberale Vrouwen wensen de Halloweentocht in te richten op zaterdag 26 oktober 2019. Er worden
zo een 400 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Liberale Vrouwen van Maarkedal, p/a Greta Delrue en Isabel
Verschuere, voor het inrichten van de Halloweentocht, op zaterdag 26 oktober en het bewegwijzeren
van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.

26.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE MOUNTAINBIKETOCHT VAN BIKING@RONSE DOOR
MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZONDAG 13 OKTOBER 2019.
Biking@Ronse wenst de mountainbiketocht in te richten op zondag 13 oktober 2019. Er worden zo een
1480 deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Biking@Ronse, p/a Eddy Vercruysse voor het inrichten van de
mountainbiketocht, op zondag 13 oktober 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht zijn.

27.

KENNISNAME VAN HET STANDPUNT VAN DE STAD OUDENAARDE M.B.T. INVOERING VAN EEN
TONNAGEBEPERKING IN GEMEENTEWEG KORTEKEER
In een bewonersvergadering werd door de bewoners van de Kortekeer gevraagd om tonnagebeperking
3,5 ton, uitgezonderd landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer, in te voeren.
Om deze tonnagebeperking te kunnen invoeren moet op het grondgebied van Oudenaarde, ter hoogte
van Pladutse, het vereiste verkeersbord geplaatst worden. Het stadsbestuur van Oudenaarde wenst
hierop niet in te gaan en wil het probleem aanpakken via de vervoersregioraad en regionaal overleg.
BESLUIT

Enig artikel
Het college is voorstander van de invoering van een tonnagebeperking en neemt er kennis van dat deze
maatregel niet ingevoerd worden zonder de medewerking van de stad Oudenaarde.
28.

PARKEERPROBLEMATIEK WARENHUIS DE SPAR, ETIKHOVESTRAAT-BERKENSTRAAT. KENNISNAME
VAN HET ADVIES VAN DE TECHNISCHE CEL VERKEER.
Op maandag 27 mei 2019 kreeg het gemeentebestuur een mail i.v.m. een parkingprobleem aan de Spar
in Etikhove. Leveranciers dreigen boetes op te leggen of de samenwerking te stoppen, aangezien zij
geen plaats hebben om te lossen, zonder het verkeer te hinderen.
In de zitting van het college van 28 mei 2019 werd beslist om over deze aanvraag het advies in te
winnen van de technische cel verkeer van de politiezone.
Uit het advies van de technische cel verkeer blijkt dat zich geen politioneel probleem stelt. Hun advies
beperkt er zich dan ook toe om na te gaan of het voorstel van het bestuur praktisch uitgevoerd kan
worden. Een mogelijkheid is om een bord “stilstaand voertuig” (dit is een voertuig dat niet langer
stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken)
gecombineerd met een bord “geparkeerd voertuig” (dit is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is
voor het in-of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken). Derhalve zal creatief
omgesprongen moeten worden met de definities van geparkeerd en stilstaand voertuig om een zo
efficiënt mogelijke stilstaan- en parkeerroulatie te krijgen. De enige manier hiertoe is door een zone van
kortparkeren in te stellen. Dit moet toelaten dat er 5 à 10 minuten kan worden geparkeerd (tijd te
bepalen door het bestuur). Dit kan gesignaleerd worden: verkeersbord E9 bij het begin en einde
plaatsen, voorzien van de begin- en eindpijlen en onderbord “5 of 10 minuten”. Op deze plaatsen is der
derhalve geen beperking bij het stilstaan (laden en lossen).
BESLUIT
Enig artikel
De invoering van een zone voor kortparkeren wordt bij de uitbater/eigenaar van de supermarkt
afgetoetst aan de mogelijkheid voor het parkeren van de voertuigen van de bewoners op de parking
achteraan het warenhuis.

29.

AANVRAAG TOT TOELATING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN BARBECUE OP HET NATUURSPEELPLEIN
PUTTENE
Er werd een aanvraag ingediend voor organiseren van een barbecue op het natuurspeelplein Puttene.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toestemming verleend voor het organiseren van een barbecue op het natuurspeelplein op
donderdag 27 juni 2019 op voorwaarde dat de organisator de locatie netjes verlaat.

30.

GOEDKEUREN VAN DE ORGANISATIE VAN EEN FIETSACTIVITEIT LANGS HET HOLLEBEEKPAD
De dienst animatie van het woonzorgcentrum Ter Gauwen wenst een een activiteit met rolstoelfietsen
en duofietsen in te richten op het Hollebeekpad. Er wordt om de toestemming gevraagd voor het
wegnemen van de veiligheidsplaatjes aan het begin en einde van het Hollebeekpad zodat de
deelnemers met hun fiets op het Hollebeekpad kunnen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toestemming verleend om de veiligheidspaaltjes te verwijderen voor de fietsactiviteit van het
woonzorgcentrum Ter Gauwen op 2 juli 2019.
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