Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 06 augustus 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
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

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


Lijst 106 voor een bedrag van 454.562,61 euro

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

3.

Lijst 106 voor een bedrag van 454.562,61 euro

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET BELASTINGKOHIER VOOR DE INNING VAN DE
ALGEMENE MILIEUBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2019
Door de financiële dienst werd het ontwerpkohier opgemaakt voor de inning van de algemene
milieubelasting voor het aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van 95.625,00 euro.
Het kohier bevat in totaal 2550 artikelen waarvan 2222 voor gezinnen, 90 voor bedrijven en 238 voor
alleenstaanden.
De sociale correctie van 12,50 euro voor alleenstaanden ouder dan 70 jaar wordt toegepast na het
vaststellen en uitvoerbaar verklaren van voorliggend kohier.
Het kohier dient vastgesteld en uitvoerbaar verklaard te worden.
BESLUIT

Enig artikel
Het kohier voor de inning van de algemene milieubelasting voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld
op een totaal bedrag van 95.625,00 euro en uitvoerbaar verklaard.
4.

RAAMCONTRACT VOOR HET BEREIDEN EN LEVEREN VAN SCHOOLMAALTIJDEN AAN DE
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR
HERHALINGSOPDRACHT
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 juni 2019 goedkeuring aan het
bestek met nr. 2018/39 van de oorspronkelijke opdracht “Raamcontract voor het bereiden en leveren
van schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisscholen”.
In het oorspronkelijke bestek met nr. 2019/038 is de mogelijkheid opgenomen de opdracht te herhalen
ingevolge een onderhandelingsprocedure volgens bovenvernoemd artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17
juni 2016 op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe leveringen, bestaande uit de
herhaling van soortgelijke leveringen, aan de leverancier waaraan de eerste opdracht werd gegund door
dezelfde aanbestedende overheid bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure, op voorwaarde
dat deze leveringen overeenstemmen met het basisontwerp. Deze procedure is beperkt tot een periode
van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 augustus 2018 de oorspronkelijke
opdracht gegund aan DELICATESSEN CULINAIR/BENJAMIN FOOD BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke.
De uitgave voor de totale opdracht “Raamcontract voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden
aan de gemeentelijke basisscholen” werd geraamd op € 99.268,50 excl. btw of € 105.224,61 incl. 6%
btw.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de plaatsingsprocedure voor de herhalingsopdracht
“Raamcontract voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisscholen”,
zoals voorzien in het oorspronkelijke bestek met nr. 2018/038.
Artikel 2
De leveringen zullen gegund worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking volgens artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten aan de
leverancier gelast met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, zijnde DELICATESSEN
CULINAIR/BENJAMIN FOOD BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke.

5.

RAAMCONTRACT VOOR HET BEREIDEN EN LEVEREN VAN SCHOOLMAALTIJDEN AAN DE
GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN: GOEDKEURING GUNNING VOOR HERHALINGSOPDRACHT
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 juni 2018 goedkeuring aan het
bestek met nr. 2018/39 van de oorspronkelijke opdracht “Raamcontract voor het bereiden en leveren
van schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisscholen”.
In het oorspronkelijke bestek met nr. 2018/39 is de mogelijkheid opgenomen de opdracht te herhalen
ingevolge een onderhandelingsprocedure volgens artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de
overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe leveringen, bestaande uit de herhaling van
soortgelijke leveringen, aan de leverancier waaraan de eerste opdracht werd gegund door dezelfde
aanbestedende overheid bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure, op voorwaarde dat deze
leveringen overeenstemmen met het basisontwerp. Deze procedure is beperkt tot een periode van 3
jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 augustus 2018 de oorspronkelijke
opdracht gegund aan DELICATESSEN CULINAIR/BENJAMIN FOOD BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 06 augustus 2019 goedkeuring om
de plaatsingsprocedure te starten voor de herhalingsopdracht (verlenging 1 – schooljaar 2019-2020) via
het “Raamcontract voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden aan de gemeentelijke
basisscholen”.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring werd verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 augustus 2018, opgesteld
door Gemeente Maarkedal.
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van de herhalingsopdracht, zijnde verlenging 1 en dit voor
het schooljaar 2019-2020 met als voorwerp “Raamcontract voor het bereiden en leveren van
schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisscholen” aan DELICATESSEN CULINAIR/BENJAMIN FOOD
BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
6.

AANVRAAG ONTVANGST NAAR AANLEIDING VAN EEN GOUDEN JUBILEUM
Het college neemt kennis van een aanvraag voor de ontvangst voor een gouden jubileum.
De heer en mevrouw Joseph Saelens en Nelly De Smet, Mellinkstraat 2 dienden op 19 juli 2019 een
aanvraag in voor een ontvangst ter gelegenheid van hun gouden jubileum op zaterdag 28 september
2019 om 10 uur.
Om 11 uur is er reeds een ontvangst gepland
Het college neemt kennis van de aanvraag voor de huldiging van de gouden jubilarissen op
zaterdag 28 september 2019 om 10.30 uur.

7.

KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN SOLVA
VAN 2 JULI 2019
Het college neemt kennis van het schrijven van SOLVA met het verslag van de Raad van bestuur van de
algemene vergadering op 2 juli 2019.

8.

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDE ERFGOEDDIENST DENDERLAND: UITNODIGING VAN SOLVA
VOOR EEN CONSULTATIERONDE
Het college neemt kennis van het schrijven van Solva betreffende Intergemeentelijke Onroerende
Erfgoeddienst Denderland-uitnodiging consultatieronde op 20 september 2019.

9.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN DE JAAR- EN RESULTATENREKENING 2018 VAN DE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE NIEUWE HAARD
Het college neemt kennis van het schrijven van de Nieuwe Haard waarin het verslag van de algemene
vergadering en de jaar- en resultatenrekening voor 2018 werd overgemaakt.

10.

GOEDKEURING VAN DE INVULLING VAN HET EVENEMENT "MAARKEDAL VOOR DE WARMSTE WEEK"
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt een voorstel voorgelegd voor de invulling van
het evenement dat georganiseerd wordt in het kader van de warmste week.
BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde goede doelen en activiteiten worden goedgekeurd.

Artikel 2
Een eventuele schenking zal onderzocht worden bij de opmaak van het meerjarenplan voor 2020-2025.
11.

MELDING VAN KRAKERS IN DE ONTEIGENDE WONING LANGS DE ZEELSTRAAT
Het college neemt kennis van de melding van een burger in verband met de aanwezigheid van krakers in
de Zeelstraat. De melding werd doorgegeven aan de lokale politie voor verdere opvolging.
Het college neemt kennis van de melding van Lieve Vandergeynst met betrekking tot de aanwezigheid
van krakers in de Zeelstraat. De melding werd doorgegeven aan de lokale politie voor verdere opvolging.
De melding betreft de woning in de Zeelstraat 2 op het grondgebied van Maarkedal, doch dezelfde
problematiek doet zich voor in een aantal woningen die op het grondgebied van Ronse liggen. Het
betreft woningen die onteigend werden en gesloopt moeten worden in het kader van de doortrekking
van de N60. Het wijkcommissariaat van Maarkedal nam contact op met AWV om hen te verzoeken om
formeel klacht in te dienen. AWV deelde mee dat de sloop van de woningen voor oktober is ingepland.

12.

EVALUATIE VAN DE TIJDELIJK INGEVOERDE SNELHEIDSBEPERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE
WERKZAAMHEDEN AAN DE N457
Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de N457 werd aan de cel verkeer van de politie gevraagd
het gebied dat extra belast wordt door omleidingen te scannen en advies te geven met betrekking tot
eventuele tijdelijke snelheidsbeperkingen. De cel verkeer is van oordeel dat geen bijkomende
snelheidsbeperkingen nodig zijn.
Het college neemt hiervan kennis. Aan de politie wordt gevraagd om tegen eind augustus de
mogelijkheid te onderzoeken om de algemene snelheid op het grondgebied naar 50 km/uur te brengen
en waar aanvaardbaar 70 km/uur.

13.

ALGEMENE VERGADERING MEDOV VZW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Medov vzw dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
De vzw Medov of Medisch Oost-Vlaanderen heeft tot doel:
-

Het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen
Bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij rampen,
onder andere door het organiseren van opleidingen
Het organiseren van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening bij rampen,
infrastructurele omkadering van de functie begeleiden
Mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen

BESLUIT
Enig artikel
De voordracht van een kandidaat en plaatsvervanger wordt geagendeerd op de gemeenteraad in zitting
van 24 september 2019.
14.

KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE KERKRAAD ST. PETRUS SCHORISSE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkraad van de
kerkfabriek St. Petrus Schorisse en de toelichting bij de budgetwijziging 2019/2.

15.

AANSTELLING VAN EEN BIBLIOTHEEKASSISTENT
Een medewerker van de bibliotheek diende een aanvraag tot onbetaald verlof in tot eind 2019.
Zodoende wordt voorgesteld een andere medewerker een contractuitbreiding aan te bieden om
betrokkene te vervangen.
BESLUIT
Artikel 1
Veerle Deweerdt wordt aangesteld als bibliotheekassistent met een vervangingscontract met ingang van
1 september 2019 voor de duur van de afwezigheid wegens onbetaald verlof van Christel Hoste. De uren
worden vastgesteld op 11,5 uren per week.

16.

OPENVERKLARING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE IN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Naar aanleiding van het afzien van een aanstelling dient een nieuwe technisch beambte in het
gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2019-2020, met een opdracht van 11 uren, te worden
aangesteld. Bij wijze van aanwerving wordt deze functie open verklaard. De geldende wervingsreserve
voor deze functie kan eerst worden aangesproken, indien geen van de kandidaten interesse heeft dient
een nieuwe aanwervingsprocedure te worden opgestart.
BESLUIT
Artikel 1
De beslissing van 25 juni 2019 voor het aanstellen van Nathalie De Spiegeleer met een contract van
bepaalde duur als technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs met een opdracht van 11 uren per
week, met ingang van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, wordt ingetrokken.
Artikel 2
De functie van technisch beambte in het gemeentelijk onderwijs met een opdracht van 11 uren per
week, voor de periode van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, wordt bij wijze van aanwerving
open verklaard. De wervingsreserve voor deze functie kan eerst worden aangesproken, indien geen van
de kandidaten interesse heeft dient een nieuwe aanwervingsprocedure te worden opgestart, waarbij
een nieuw wervingsreserve aangelegd wordt met een looptijd van 1 jaar, telkens verlengbaar met 1 jaar
tot zij de maximale geldigheidsduur van 5 jaar heeft bereikt.
Artikel 3
De kandidaten zullen moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals voorzien in
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Artikel 4
Indien een nieuwe selectieprocedure moet worden opgestart, wordt deze bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, via de sociale media en op de website van de VDAB.

17.

KENNISNAME VAN EEN ACTIVITEIT VAN HET HUIS VAN HET KIND IN SAMENWERKING MET DE
BIBLIOTHEEK
Op donderdag 21 november 2019 om 20 uur organiseert het Huis van het Kind, in een samenwerking
met de bibliotheek, de ouderraden van alle basisscholen en de gezinsbond in het Marca de lezing
Mediawijsheid, met als thema ‘Wetten en Lezing’, gebracht door Filip Bourgeois.
Kostprijs voor een totaal van 200 deelnemers is 915 euro/budget: subsidie Huis van het Kind.
BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de organisatie van de lezing rond Mediawijsheid op donderdag
21°november 2019.
18.

VRAAG VANUIT DE PROVINCIE OMTRENT HET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF
De provincie stelt in een brief van 10 juli 2019 de vraag wat Maarkedal zal ondernemen in het kader van
het door Vlaanderen vooropgestelde sociaal objectief. Ze willen tevens nagaan of Maarkedal specifiek
wil inzetten op het uitbreiden van het patrimonium van het lokale sociale verhuurkantoor.
Zij vragen indien mogelijk een kopie van het bestuursakkoord en de meerjarenplanning.
BESLUIT
Enig artikel
Aan het provinciebestuur wordt de argumentatie uit de recentste voorgangstoets voor het behalen van
het bindend sociaal objectief overgemaakt. Er wordt meegedeeld dat het bestuur vragende partij is om
het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen uit te breiden.

19.

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE TER ONDERSTEUNING VAN DETAILHANDEL EN
HORECA IN OOST-VLAANDEREN
De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde een subsidie-oproep ter ondersteuning van de detailhandel en
horeca. De nieuwe reglementen geven een toelage aan projecten die de collectieve belangen van de
lokale detailhandel en de horeca behartigen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de aanvraag die zal ingediend worden voor het bekomen van een subsidie
ter ondersteuning van de detailhandel en horeca.

20.

GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD EN GOEDKEUREN
VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In het begin van de legislatuur dient de gemeentelijke sportraad opnieuw officieel samengesteld te
worden.
BESLUIT
Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de sportraad wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van het verslag van de installatievergadering
van 21 mei 2019 en van de vergadering van 16 juli 2019 van de sportraad.

21.

EVALUATIE LESSEN SENIORENSPORT
In het kader van het toenmalige GALM-project organiseert de dienst Vrije Tijd sinds 2007 iedere
dinsdagvoormiddag (behalve in de schoolvakanties) van 10u tot 11u een les omnisport voor senioren in
het Rosco te Ronse.
BESLUIT

Enig artikel
De lessen omnisport voor senioren worden verder ingericht.
22.

AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457: GOEDKEURING VAN VORDERINGSSTAAT 15
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat 15 en verleent hieraan
goedkeuring.

23.

AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457: GOEDKEURING VAN VORDERINGSSTAAT 15 BIS
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat 15 en verleent hieraan
goedkeuring.

24.

KENNISNAME VAN VOORZIENE ONDERHOUDSWERKEN VAN NUTSMAATSCHAPPIJ FLUXYS TER
HOOGTE VAN GEMEENTEWEG VLAAMSE ARDENNENSTRAAT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorziene onderhoudswerken van
nutsmaatschappij Fluxys ter hoogte van Vlaamse Ardennenstraat in het najaar.

25.

KENNISNAME VAN DE GUNNING VAN DE OPDRACHT VOOR DE OMGEVINGSAANLEG VOOR HET
WOONPROJECT PUTTENE
Het college neemt kennis van de gunning van de aanleg van de omgevingswerken voor woonproject
Puttene

26.

DEELNAME AAN WORLD CLEANUP DAY 2019
Op zaterdag 21 september 2019 wordt een tweede editie van World Cleanup Day georganiseerd.
Vorig jaar hebben we deelgenomen met 73 vrijwilligers en een paar scholen.
Aan het college wordt gevraagd of in 2019 opnieuw deel genomen wordt.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt opnieuw deel genomen aan de World Cleanup Day op zaterdag 21 september 2019.
Er wordt een werkgroep opgestart om deze actie te organiseren en vorm te geven.

27.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VOOR DE INSTELLING VAN EEN
PARKEERVERBOD VOOR VRACHTWAGENS IN GEMEENTEWEG OUDE STEENWEG
Op 24 april 2019 vond een bewonersvergadering plaats waarin de verkeersproblematiek in
gemeenteweg de Oude Steenweg werd besproken. Na het overleg werd geconcludeerd dat een
parkeerverbod voor vrachtwagens een oplossing kon bieden.
Deze maatregel wordt kan met onmiddellijke ingang van kracht gemaakt worden door middel van een
tijdelijk politiereglement.
Dit tijdelijk reglement zal als definitieve maatregel ter goedkeuring aan de gemeenteraad van
september voorgelegd worden.
BESLUIT

Artikel 1
Naar aanleiding van het parkeerverbod voor vrachtwagens langs de Oude Steenweg, zijn de volgende
tijdelijke politiemaatregelen van kracht:
Parkeerverbod voor vrachtwagens in gemeenteweg de Oude Steenweg
Artikel 2
Dit tijdelijk reglement zal als definitieve maatregel ter goedkeuring aan de gemeenteraad van
september voorgelegd worden.
28.

GOEDKEURING VAN DE SUBSIDIES VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN
Het bestuur ontving een aantal aanvragen voor het toekennen van een subsidie voor de aanplant en het
onderhoud van kleine landschapselementen (KLE).
De totaal uit te betalen subsidies bedragen 4447.50 euro, nl.:






Onderhoud om de 5 jaar: 1040 euro
Onderhoud om de 7 jaar: 720 euro
Onderhoud hagen: 300 euro
Aanplant: 315.5 euro
Gemengde aanvragen: 2072 euro

BESLUIT
Enig artikel
Het college keurt de uitbetaling van de subsidies voor een totaal bedrag van 4447.50 euro voor aanplant
en onderhoud van kleine landschapselementen goed.
29.

VRAAG OM VERANTWOORDING VAN NIET WEERHOUDEN KANDIDATUREN VOOR DE GECORO
De gemeenteraad stelde in zitting van 25 juni de Gecoro vast.
Een aantal kandidaturen werden niet weerhouden. Deze personen vragen een verantwoording waarom
hun kandidatuur niet weerhouden is.
BESLUIT
Enig artikel
Aan de niet weerhouden kandidaten wordt de motivering voor de keuze van de leden van de Gecoro
overgemaakt. Tevens wordt meegedeeld dat er meer kandidaturen waren dan aan te duiden leden in de
Gecoro.

30.

AANPASSING VAN HET INTERCOMMUNAAL TARIEF VOOR DE INZAMELING VAN RESTAFVAL VANAF
2020
In zitting van 27 juni 2019 werd door de Raad van Bestuur van IVLA de huidige tarifering van de huis aan
huis inzameling van het restafval besproken.
Rekening houden met de nieuw gegunde tarieven (in voege vanaf 1 januari 2020) zou de all-in-kostprijs
voor het ledigen van een diftarcontainer ongeveer 0,28 EUR/kg moeten bedragen. Deze prijs omvat de
ledigingskost, de verwerkingskost en de milieuheffing.
Momenteel bedraagt voormeld tarief binnen onze gemeente 0,25 EUR/kg.
Rekening houdend met het principe “de vervuiler betaalt”, wordt de volledige kost door de aanbieder
gedragen worden, met name dus 0,28 EUR/kg aangeboden restafval.

BESLUIT
Artikel 1
De kostprijs voor de burger voor de inzameling en verwerking van het restafval aan te passen aan de
huidige gegunde tarieven met name te verhogen van 0,25 EUR/kg naar 0,28EUR/kg met ingang van 1
januari 2020.
Artikel 2
Deze tariefwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
31.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN TER HOOGTE
VAN DE HASSELSTRAAT, BORGTSTRAAT, KOKERELLESTRAAT, BROUWERIJWEG EN WIJMIERSTRAAT
Er wordt een signalisatievergunning gevraagd voor inname openbaar domein ter hoogte van de
Hasselstraat, Borgtstraat, Kokerellestraat, Brouwerijweg en Wijmierstraat.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1 te 9060 Zelzate voor het
aanbrengen van de signalisatie zoals aangeduid op bijgaand goedgekeurd signalisatieplan dat integraal
deel uitmaakt van deze toelating. De plaatsing van de signalisatie wordt uitgevoerd conform de
vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Artikel 2
De werken mogen slechts aangevangen worden nadat de signalisatie is aangebracht. Aangebrachte of
geplaatste verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen
verlichting zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht en verwijderd,
evenals de datum en het uur waarop aan deze signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden
telkens door de houder van deze toelating via de snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester
of zijn gemachtigde. Iedere opstelling, verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke
goedkeuring van de Burgemeester of zijn gemachtigde.
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

32.

AKTENAME VAN DE DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE VERLEENDE VERGUNNING BETREFFENDE HET
PLAATSEN VAN AUTOMATEN EN DE AANLEG VAN EEN WATERDOORLATENDE VERHARDING
Ter Ommegang BVBA, met zetel te Maarkedal, Ommegangstraat 72 A, diende een
omgevingsvergunningaanvraag in op 16 maart 2019 voor een project gelegen aan de Ommegangstraat
72 A te Nukerke, op de percelen, kadastraal bekend onder Maarkedal (Nukerke), 2de afdeling, Sectie C,
nr 0778E.
He aanvraag betreft het plaatsen van automaten en het aanleggen van een waterdoorlatende
verharding.

De omgevingsvergunning werd op 08 mei 2019 ontvankelijk en volledig verklaard. De Deputatie van de
provincie Oost Vlaanderen verleende op 27 juni 2019 de vergunning.
Er is geen bezwaar tegen de verleende vergunning doch wil het bestuur opmerken dat een heraanleg
van de wegenis en de aanleg van een fietspad gepland is langs gewestweg N425. Daarom zal aan de
aanvrager schriftelijk aangeraden worden om de parkeerplaatsen eveneens aan te leggen achter de
ontworpen bouwlijn.
BESLUIT
Artikel 1
Neemt akte van de verleende vergunning van de deputatie van de provincie Oost Vlaanderen van
27°juni 2019 betreffende het plaatsen van automaten en het aanleggen van waterdoorlatende
verharding.
Artikel 2
Aan de aanvrager mee te delen dat het wenselijk is om ook de parkeerplaatsen te voorzien achter de
ontworpen bouwlijn.
33.

GOEDKEUREN VAN HET AANGEPASTE ONDERHOUDSCONTRACT VOOR HET
TOEGANGSCONTROLESYSTEEM VOOR HET CONTAINERPARK
In zitting van 12 december 2017 werd het onderhoudscontract voor het diftarsysteem containerpark
goedgekeurd.
Naar aanleiding van het jaarlijks overleg met Alphatornics werd voorgesteld om het onderhoudscontract
aan te passen met volgende post:
-

-

Preventief onderhoud hardware:
o 2 x per jaar vervangen van de eID-kaartlezers
o Reinigingskaarten voor de eID leze voor een gans jaar
Service hardware:
o Indexering toepassing

De totale kost voor het onderhoudscontract zou dan volgende bedragen:
Preventief onderhoud van de hardware: 1.760€
Service hardware: 2.587€
Diftar software ondersteuning: 1.595€
Totaal: 5.942€
Aan het college wordt gevraagd om de aanpassing van het onderhoudscontract goed te keuren
BESLUIT
Enig artikel
Het aangepaste onderhoudscontract wordt goedgekeurd voor een totaal bedrag van 5.942 euro per
jaar.
34.

VRAAG TOT TOETREDING BIJ DE VLAAMSE VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN
Het college neemt akte van het schrijven van de Vereniging voor openbaar groen met vraag tot
toetreding. Het basisbedrag voor toetreding bedraagt 0,0734€/inw; dus 910 euro.
Er wordt beslist om niet in te gaan op de vraag tot lidmaatschap.

35.

AKTENAME VAN EEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE AANLEG VAN EEN
AARDGASVERVOERLEIDING EN HAAR TOEBEHOREN OP HET GRONDGEBIED VAN MAARKEDAL EN
RONSE DOOR FLUXYS BELGIUM

Het college neemt akte van de omgevingsvergunning afgeleverd door de Vlaamse Minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw voor de aanleg van een aardgasvervoerleiding en haar toebehoren op het
grondgebied van Maarkedal en Ronse door Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel.
Stad Ronse formuleerde in haar advies volgende:
“de werken mogen slechts aangevangen worden nadat een nauwkeurige staat en plaatsbeschrijving van
de openbare infrastructuur (verharding, boordstenen, voetpad, parkeerplaatsen en andere
aanhorigheden) waarlangs de nodige materialen zullen aangevoerd worden, werd opgemaakt, waarbij
deze staat en plaatsbeschrijving wordt voorgelegd aan de technische dienst van de stad Ronse, en nadat
de nodige gegevens zijn opgevraagd omtrent de ligging van alle overige nutsleidingen (riolering, water,
elektriciteit,…) bij de technische dienst van de stad Ronse of de desbetreffende nutsmaatschappijen.”
Er wordt voorgesteld om in een bijkomend schrijven aan Flyxus eveneens een plaatsbeschrijving van de
openbare infrastructuur op het grondgebied van Maarkedal op te maken.
Het college beslist om in een bijkomend schrijven aan Fluxys de opmaak van een plaatsbeschrijving op te
leggen.
36.

KENNISGEVING DOOR DE FOD ECONOMIE VAN HET VERLENEN VAN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR
DE AANLEG VAN EEN AARDGASVERVOERLEIDING EN HAAR TOEBEHOREN OP HET GRONDGEBIED VAN
MAARKEDAL EN RONSE DOOR FLUXYS BELGIUM
Het college neemt akte van het schrijven van de FOD Economie waarbij aan de nv Fluxys Belgium een
aardgasvervoersvergunning door middel van leidingen aan de nv Fluxys Belgium wordt verleend voor de
aanleg en exploitatie van een hoge druk aardgasvervoersleiding van Maarkedal naar Ronse

37.

VASTSTELLEN VAN EEN SLUIKSTORT LANGS GEMEENTEWEG PONTSTRAAT
Op 17 juli 2019 werd een sluikstort in het vangnet langs de Pontstraat gemeld. Bij nazicht werd
vastgesteld dat het om minder dan 1m³ divers afval ging.
Deze inbreuk valt onder de toepassing van het gemeentelijk belastingreglement op het weghalen van
afvalstoffen die gestort worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is en op het
weghalen van afvalstoffen die gestort of achtergelaten zijn op niet-reglementaire tijdstippen of in nietreglementaire recipiënten.
Na onderzoek van de sluikstort kon de identiteit van de overtreder achterhaald worden.
De ambtshalve opruiming van de sluikstort gebeurde door 1 werkman die hieraan 1 uur arbeidstijd
besteedde. De arbeidskost voor de opruiming van de sluikstort bedraagt 35 euro.
Overeenkomstig het voormelde gemeentelijk belastingreglement bedraagt de aanslagvoet van de
belasting 200 euro per begonnen kubieke meter.
BESLUIT
Artikel 1
Voor de overtreder wordt een belasting op sluikstort vastgesteld voor een bedrag 200,00 euro, te
vermeerderen met 35 euro voor de opruiming van de sluikstort door de gemeentelijke werkmannen.
Artikel 2
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.

38.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER "SLUIKSTORT PONTSTRAAT 01/2019"
In zitting van heden werd voor de overtreder van voormeld sluikstort, een belasting van 200 euro, te
vermeerderen met 35 euro opruimingskosten, vastgesteld voor het weghalen van afvalstoffen die gestort
worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is en op het weghalen van afvalstoffen
die gestort of achtergelaten zijn op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

De sluikstort had een omvang van minder dan 1m³. De belastingvoet bedraagt 200 euro per begonnen
kubieke meter.
Voor voormelde belasting werd een kohier opgemaakt dat door het college moet vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard worden.
BESLUIT
Artikel 1
Het kohier betreffende voormelde belasting op naam van de overtreder, wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 200,00 euro.
Artikel 2
Het kohier wordt voor uitvoering en tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgemaakt.
39.

VASTSTELLEN VAN EEN SLUIKSTORT LANGS GEMEENTEWEG WEITSTRAAT
Op 11 juli 2019 werd een sluikstort in gemeenteweg Weitstraat geregistreerd door de mobiele camera.
Bij nazicht werd vastgesteld dat het om minder dan 1m³ divers afval ging.
Na onderzoek van de camerabeelden door de lokale politie kon de overtreder geïdentificeerd worden.
Deze inbreuk valt onder de toepassing van het gemeentelijk belastingreglement op het weghalen van
afvalstoffen die gestort worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is en op het
weghalen van afvalstoffen die gestort of achtergelaten zijn op niet-reglementaire tijdstippen of in nietreglementaire recipiënten.
De ambtshalve opruiming van de sluikstort gebeurde door 1 werkman die hieraan 1 uur arbeidstijd
besteedde. De arbeidskost voor de opruiming van de sluikstort bedraagt 35 euro.
Overeenkomstig het voormelde gemeentelijk belastingreglement bedraagt de aanslagvoet van de
belasting 200 euro per begonnen kubieke meter.
BESLUIT
Artikel 1
Voor de overtreder wordt een belasting op sluikstort vastgesteld voor een bedrag 200,00 euro, te
vermeerderen met 35 euro voor de opruiming van de sluikstort door de gemeentelijke werkmannen.
Artikel 2
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.

40.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER "SLUIKSTORT WEITSTRAAT 02/2019"
Feiten en context
In zitting van heden werd voor de overtreder van voormeld sluikstort, een belasting van 200 euro, te
vermeerderen met 35 euro opruimingskosten, vastgesteld voor het weghalen van afvalstoffen die gestort
worden op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is en op het weghalen van afvalstoffen
die gestort of achtergelaten zijn op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.
De sluikstort had een omvang van minder dan 1m³. De belastingvoet bedraagt 200 euro per begonnen
kubieke meter.
Voor voormelde belasting werd een kohier opgemaakt dat door het college moet vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard worden.
BESLUIT
Artikel 1
Het kohier betreffende voormelde belasting op naam van de overtreder wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 200,00 euro.

Artikel 2
Het kohier wordt voor uitvoering en tegen ontvangstbewijs aan de financieel beheerder overgemaakt.
41.

VOORSTEL VOOR OVERDRACHT VAN GEBRUIKSRECHTEN TUSSEN ANB EN EEN OPENBAAR BESTUUR
Het Agentschap Natuur en Bos polst naar een mogelijke overdracht van gebruiksrechten tussen ANB en
het bestuur. Concreet wordt het beheer over onroerende goederen bedoeld. Het beheer omvat:
-

De juridische, financiële en logistieke verantwoordelijkheid over het terrein en over de daden die
betrekking hebben op het in stand houden en de optimalisatie van de bestemming van het terrein.
Het dagelijks toezicht op de uitvoering van de voormelde maatregelen of ingrepen.

Aan het college wordt gevraagd of zij gemeentelijke eigendommen aan het beheer van ANB wil
overdragen.
BESLUIT
Enig artikel
Aan het vast bureau van het OCMW voor te stellen om het perceel aanpalend aan het uitkijkpunt langs
de Bosgatstraat aan het beheer van ANB over te dragen. Voor de volledigheid zullen aan ANB de
plannen voor de herinrichting van het uitkijkpunt meegedeeld worden.
42.

PROMOTEN DRINKEN VAN KRAANWATER.
In de gemeente wordt er geen kraantjeswater gedronken maar worden bidons drinkwater aangekocht.
In bijlage een overzicht van de kostprijs van deze installatie (huur watercoolers + aankoop drinkwater).
In bijlage ook een artikel ikv de nieuwe campagne voor het promoten van kraantjeswater.
In kader van de duurzaamheid en onze voorbeeldfunctie kan er overgeschakeld worden op
kraantjeswater.
Aan het college wordt de keuze voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt niet ingegaan op het voorstel om over te schakelen op kraantjeswater als drinkwater in het
administratief centrum.

43.

KENNISNAME VAN DE CONCEPTNOTA "MAAK RUIMTE VOOR OOST-VLAANDEREN 2020-2050"
Neemt akte van het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij gevraagd wordt om de
conceptnota ter inzage te leggen voor de burger van 16 september tot en met 14 november 2019,
waarbij op 8 oktober een debat dienaangaande zal doorgaan (verdere info volgt.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan ook tot 14 november 2019 reageren op deze
conceptnota.

44.

OMGEVINGSHANDHAVING: UITNODIGING TOT OVERLEG OVER ONDERSTEUNING DOOR DE AFDELING
HANDHAVING VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING
Het bestuur ontving een schrijven van het departement Omgeving - afdeling handhaving met het
voorstel voor overleg omtrent:
-

De voorstelling van de afdeling handhaving
Voorstelling van het omgevingsinspectieplan en de manier van optreden en aanpak van
voormelde dienst

-

Doorgeven van dossiers waarvoor de gemeente ondersteuning vraagt van de dienst
de gemeentelijke accenten/prioriteiten op vlak van handhaving rond ruimtelijke ordening,
milieu en eventueel erfgoed welke zij de komende jaren wil leggen.

Naar aanleiding van dit schrijven wordt door Stefaan Torfs, onze gemeentelijke handhavingsambtenaar,
de vraag gesteld of er voor de gemeente een gemeentelijk handhavingsplan moet worden opgemaakt.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt ingegaan op het aanbod van de afdeling handhaving van het departement Omgeving. Naar het
overleg worden namens het lokaal bestuur de bevoegde schepenen van ruimtelijke ordening en milieu,
de handhavingsambtenaar en de omgevingsambtenaren afgevaardigd.
45.

KENNISGEVING EN BEKENDMAKING VAN HET CONFORMITEITSATTEST VOOR HET GEFASEERD
BEPERKT BODEMSANERINGSPROJECT VAN EEN VOORMALIGE BRONSGIETERIJ
Het bestuur ontving een schrijven van OVAM betreffende de sanering van het perceel gelegen hoek
Etikhovestraat-Gieterijstraat (voormalige bronsgieterij).
Dit gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met gechloreerde
solventen in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de voormalige bronsgieterij.
Het gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject wordt door de OVAM conform verklaard.
Het conformiteitsattest dient te worden bekendgemaakt binnen een termijn van 10 dagen gedurende een
termijn van 30 dagen.
De sanering betreft in een eerste fase volgende:
-

-

Voorafgraving tot ca 2m diepte van de verontreinigde grond, waarna verder ontgraven wordt tot
10 m diepte door middel van een verbuisde ontgraving. De verbuizingen worden aangevuld met
groevezand.
Om de instroom van verontreinigd grondwater in de verbuizingen te voorkomen, wordt voorzien
om grondwater te onttrekken uit 5 pompputten tot ca. 12m diepte. In elke pompput wordt een
deepwellpomp geplaatst. Het opgepompte grondwater wordt gezuiverd in een mobiele
grondwaterzuiveringsinstallatie alvorens te lozen in de hemelwaterriolering langs de
Etikhovestraat.

Het volume te onttrekken grondwater is evenredig met de aanwezige verontreiniging in het grondwater.
De onttrekking is beperkt tot de freatische laag en de grondwateronttrekking is louter curatief van aard.
Het kwaliteit van het geloosde water dient in overeenstemming te zijn met de kwaliteiteisen voor het
uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater. Hergebruik of herinfiltratie is geen optie.
Deze sanering heeft tot doel om alle grond- en grondwaterverontreiniging die een risico vormt op het
bronperceel weg te nemen. Op deze manier zijn er geen beperkingen voor de herontwikkeling van het
terrein of gezondheidsrisioc’s voor de toekomstige bewoners.
De bodemsaneringswerken eerste fase zullen 2 maanden en 9 dagen in beslag nemen.
De bodemsaneringswerken moeten worden aangevat voor 1 januari 2020
In een tweede fase zullen nog bodemsaneringswerken nodig zijn voor de resterende grond- en
grondwaterverontreiniging op de verspreidingspercelen.
Na afloop van de bodemsaneringswerken zullen er gebruiksadviezen van toepassing blijven op dit perceel.
Tegen dit besluit kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.
BESLUIT

Enig artikel
Akte te nemen van voormeld beperkt bodemsaneringsproject en het bijgevoegd conformiteitsattest
gedurende 30 dagen bekend te maken.
46.

KENNISGEVING EN BEKENDMAKING VAN HET CONFORMITEITSATTEST VOOR EEN BEPERKT
BODEMSANERINGSPROJECT LANGS DE ROBIJNSTRAAT
Feiten en context
Het bestuur ontving een schrijven van OVAM betreffende de sanering van het perceel gelegen
Robijnstraat, 1ste afd, sectie A, nr. 223a.
Dit beperkt bodemsaneringsproject heeft betrekking op een nieuwe verontreiniging met zware metealen
en PAK vastgesteld in het vaste deel van de aarde.
Het gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject wordt door de OVAM conform verklaard.
Het conformiteitsattest dient te worden bekendgemaakt binnen een termijn van 10 dagen gedurende een
termijn van 30 dagen.
De sanering omvat volgende: ontgraving van de bovenste 70cm (een zogenaamde leeflaagsanering) en
dit ter hoogte van de sterkst verontreinigde zone. Er wordt ca. 90m³ (ca. 160ton) verontreinigde grond
ontgraven en afgevoerd. Deze grond voldoet in principe aan de voorwaarden voor gebruik als bouwstof
en dient niet te worden gereinigd. De ontgraving wordt uitgevoerd via een open bouwput met veilig talud
waar nodig. Er wordt geen bemaling geplaatst gezien de beperkte diepte van de ontgraving. Na de
ontgraving wordt de bouwput aangevuld met propere aanvulgrond.
De bodemsaneringswerken zullen 2 weken in beslag nemen.
De saneringsdoelstelling is de bodemsaneringsnorm in de leeflaag. Er wordt bijgevolg nog een
restverontreiniging verwacht in de toplaag en dieper dan 70cm.
De bodemsaneringswerken moeten worden aangevat voor 1 juni 2020
Tegen dit besluit kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.
BESLUIT
Enig artikel
Akte te nemen van voormeld beperkt bodemsaneringsproject en het bijgevoegd conformiteitsattest
gedurende 30 dagen bekend te maken.

47.

VERZOEK TOT VOLSTORTEN OF VERKOPEN VAN DE AANDELEN IN SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE NIEUWE HAARD
Het bestuur ontving een schrijven van De Nieuwe Haard omtrent het al dan niet eigenaar blijven van onze
aandelen van deze organisatie.
Momenteel heeft het bestuur 200 aandelen in haar bezit. Overeenkomstig artikel 5 van de statuten van
“De Nieuwe Haard” dienen vennoten 25% van de waarde van hun aandelen te volstorten. Tot op heden
werd door onze gemeente reeds 20% gestort.
Vraag stelt zich of de gemeente al dan niet wenst mede-eigenaar te blijven van De Nieuwe Haard.
Momenteel heft de SHM zij nog 2 huizen in haar bezit (gelegen in Puttene). Bedoeling is om deze op
termijn te verkopen. Voor de nabije toekomst voorziet de organisatie geen projecten in Maarkedal. Zij
legt de focus op renovatie van het bestaand patrimonium, wat zich voornamelijk in Ronse situeert.
Het aandeelhouderschap heeft dus voor het gemeentebestuur nog weinig betekenis.
Aan het college wordt gevraagd of het de aandelen wenst de behouden en te volstorten (resterende 5%,
ten bedrage van 24,8 Euro) of ofdat het haar aandelen wil verkopen.

BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om de aandelen in SHM De Nieuwe Haard te verkopen.
48.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019068935
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het kappen van 76 bomen met heraanplant op een
perceel gelegen te Maarke-Kerkem, sectie B, nr(s) 302 A, 299 A, 307 A, 300 A, 296 E, 298 A en 306 A.

49.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2019043204
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van een deel van een terrein in één
lot voor een meergezinswoning (open bebouwing) met als adres Maarkeweg 6 te 9680 Maarkedal, en
met als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 1420 W.
De aanvraag omvat eveneens het afbreken van een deel van een loods.

50.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019056388
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor het herbouwen van een bestaande zonevreemde
stalling gelegen te Nukerke, Zeelstraat 10

51.

OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019080524
Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd voor de renovatie van een eengezinswoning en de
plaatsing van gevelrenovatie en gevelbepleistering, gelegen Louise-Mariestraat 31.

52.

OPSTARTEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN
OP HET DAK VAN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM “VALERIUS DE SAEDELEER”
Voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op het dak van het administratief centrum “Valerius De
Saedeleer” moet een overheidsopdracht gestart worden.
Er wordt voorgesteld om ook na te gaan of er raamcontracten lopen voor de aankoop van
zonnepanelen.
BESLUIT
Enig artikel
Aan de dienst patrimonium wordt de opdracht gegeven om een overheidsopdracht voor de aankoop en
levering van zonnepanelen op het dak van het administratief centrum “Valerius De Saedeleer” op te
starten.
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