
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 11 januari 2021 om 13.45 uur

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

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2021

De agenda van de gemeenteraad van 26 januari 2021 wordt vastgesteld.

3. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID 
OMTRENT LOKALE CONTACTTRACING

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent lokale 
contacttracing en de bijhorende bijlagen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad van 26 januari 2021. 

4. KENNISNAME VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR BETREFFENDE DE JAARREKENINGEN 2019 VAN 
DE VIJF MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN

Er wordt kennisgenomen van het besluit van de gouverneur over de jaarrekeningen 2019 van de 
Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V. Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius 
te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem en Sint-Petrus te Schorisse.

5. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is op 4 januari 2021 
afwezig wegens ziekte. De titularis dient voor deze functie vervangen te worden.
Er stelde zich een persoon kandidaat voor deze vervanging. Deze kandidate wordt aangesteld als 
leerkracht kleuteronderwijs van 4 januari 2021 tot 2 april 2021 om de titularis te vervangen.

6. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is op 4 januari 2021 
afwezig wegens ziekte. De titularis dient voor deze functie vervangen te worden.
Er stelde zich een persoon kandidaat voor deze vervanging. Deze kandidate wordt aangesteld als 
leerkracht kleuteronderwijs van 4 januari 2021 tot 15 januari 2021 om de titularis te vervangen.



7. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT  LAGER ONDERWIJS

Een leerkracht lager onderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is op donderdag 7 januari 
afwezig wegens ziekte. De titularis dient voor deze functie vervangen te worden.
Er stelde zich een persoon kandidaat voor deze vervanging. Deze kandidate wordt aangesteld als 
leerkracht kleuteronderwijs van 7 januari 2021 tot 7 januari 2021 om de titularis te vervangen.

8. GOEDKEURING OPRICHTING NIEUWE DEELWERKING VAN VARIANT: BIBLIOTHEKEN VLAAMSE 
ARDENNEN.

Officialisering van de migratie van bibliothekensamenwerking van ILV Vlaamse Ardennen naar de 
nieuwe deelwerking van VARIANT.

9. INSTALLATIE, CONFIGURATIE EN MIGRATIE NIEUWE (VIRTUELE) SERVERS

Het college van burgemeester en schepenen stelt de installatie, configuratie en migratie van de nieuwe 
(virtuele) servers vast.

10. AANKOOP, LEVERING EN PLAATSING VAN VERWARMING EN KLIMATISATIE - GOEDKEURING GUNNING

In het kader van de opdracht “Aankoop, levering en plaatsing van verwarming en klimatisatie” werd een 
bestek met nr. 2020/100 opgesteld door de ontwerper waarbij de uitgave voor deze opdracht wordt 
geraamd op 10.000,00 euro  excl. btw of 12.100,00 euro incl. 21% btw.

Er wordt goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel dat werd opgesteld door de ontwerper. 
Daarnaast wordt beslist dat de opdracht “Aankoop, levering en plaatsing van verwarming en 
klimatisatie.” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Klima Lemarcq tegen het nagerekende offertebedrag van 8.550,00 euro excl. btw of 10.345,50 euro incl. 
21% btw. 

11. KENNISNAME VAN DE KWARTAALGEGEVENS AQUARIO - DERDE KWARTAAL 2020

Farys rapporteert betreffende het exploitatie- en investeringsbudget AquaRio voor het derde kwartaal 
2020. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Aquarioverslag van het tweede 
kwartaal 2020.

12. AKTENAME VERSLAG MINARAAD 26 NOVEMBER 2020 + GOEDKEUREN ADVIES SUBSIDIE 
MILIEUVERENIGINGEN.

Er wordt aktegenomen van het verslag van de minaraad dd. 26 november 2020. Het verleende advies 
van de minaraad mbt de verdeling van de subsidie voor milieuverenigingen voor het werkingsjaar 2019 
wordt goedgekeurd.

13. KENNISNAME SCHRIJVEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER - PLAATSING BORDJE HOF TER HEIDJE

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) betreffende de 
plaatsing van een bordje ‘Hof ter Heidje’.

14. KENNISNAME ADVIES POLITIE IVM KLACHT GROENSTRAAT

Er wordt kennisgenomen van het advies politie ivm een klacht betreffende de toestand van de 
Groenstraat. Er worden geen bijkomende maatregelen genomen voor de Groenstraat gezien de 
geplande heraanleg in de loop van 2021.



15. VRAAG STANDPUNT COLLEGE, RIJKSWEG 203

De dienst omgeving werd recent gecontacteerd in verband met de mogelijkheid tot het voorzien van 
een appartement op de bestaande loodsen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijksweg 203 te 9681 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie C, perceel nr(s) (deel van) 104/2G en 
(deel van) 105Y.

Er wordt geoordeeld dat het perceel er zich niet toe leent voor het realiseren van een 
appartementsgebouw. Voor percelen die langs een gewestweg gesitueerd liggen, moet een 
voorbouwlijn van 8m gerespecteerd worden. Door de beperkte terreindiepte ontstaat daardoor een te 
hoge densiteit van het terrein.

16. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020147914

Op 11 november 2020 werd een aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 
verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde ééngezinswoning opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Stokstraat 42 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 1017 L.

Er wordt beslist dat de omgevingsaanvraag, voor wat betreft het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde ééngezinswoning, vergund wordt mits de naleving van de voorwaarden, welke zijn 
opgenomen in de omgevingsvergunning.

17. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020151896

Op 12 november 2020 werd de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 
slopen van een overdekt terras en het bouwen van een veranda en pergola opgeladen en ingediend op 
het omgevingsloket.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Annovenstraat 11 te 9688 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie B, nr. 443 G.

Er wordt beslist dat de omgevingsaanvraag voor wat betreft het slopen van een overdekte constructie 
en het bouwen van een veranda en pergola vergund wordt mits de naleving van de voorwaarden, welke 
zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

18. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020123194

Op 7 oktober 2020 werd de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning met garage opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Louise-Mariestraat 29 te 9680 Maarkedal, en 
met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie B, nr(s) 1634/2B3.

Er wordt beslist dat de omgevingsaanvraag voor wat betreft het verbouwen van een bestaande 
zonevreemde ééngezinswoning met garage wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden, welke 
zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

19. OMGEVINGSMELDING OMV_2020175220

Op 21 december werd een omgevingsmelding per beveiligde zending verzonden via het omgevingsloket.

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Zeelstraat 26 te 9680 Maarkedal, kadastraal bekend 
als 2de afd (Nukerke), sectie B, nr. 41 en omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
(iioa) van de derde klasse, m.n. de plaatsing van een ondergrondse propaangastank van 2.750 liter.



Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Er wordt, mits de naleving van de milieuvoorwaarden, aktegenomen van de melding voor de plaatsing 
van een ondergrondse propaangastank.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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