
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 18 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 AANREKENINGSLIJST

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen. Het betreft uitgaven waarvan het 
budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:
• Lijst G/2021/4 voor een bedrag van 66.558,84 euro

4. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2018

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241820033030 van het dienstjaar 2018 voor een 
bedrag van 37,15 euro wordt oninbaar verklaard.

5. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2018

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241820236730  van het dienstjaar 2018 – DITFTAR 
voor een bedrag van 54,33 euro wordt oninbaar verklaard.

6. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2017, KOHIER 2018 EN AMB 2018

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241710058571 van het dienstjaar 2017 – DITFTAR 
voor een bedrag van 4,72 euro wordt oninbaar verklaard.

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241720058665 van het dienstjaar 2017 - DITFTAR 
voor een bedrag van 7,08 euro wordt oninbaar.

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241820059605 van het dienstjaar 2018 - DITFTAR 
voor een bedrag van 14,16 euro wordt oninbaar verklaard.

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 1234 van het dienstjaar 2018 – AMB voor een bedrag 
van 37,50 euro wordt oninbaar verklaard.



7. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2019, MILIEUBELASTING 2019 EN 
MILIEUBELASTING 2020

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241920264241 van het dienstjaar 2019 voor een 
bedrag van 143,82 euro, betreffende kohierartikel 1927 van het dienstjaar 2019 voor een bedrag van 
37,50 euro en betreffende kohierartikel 1936 van het dienstjaar 2020 voor een bedrag van 37,50 euro 
worden oninbaar verklaard 

8. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE 2021 VOOR POLITIEZONE BRAKEL

De gemeentelijke dotatie voor politiezone Brakel (zonenummer 5426) wordt besproken.

Deze gemeentelijke dotatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 januari 
2021 voor een bedrag van 622.124 euro in exploitatietoelage en 48.788 euro in investeringstoelage.

9. GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE 2021 VOOR HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE 
ARDENNEN

De gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszone wordt besproken

Deze gemeentelijke dotatie ten bedrage van voor de exploitatie 176.582 euro en voor de investeringen 
49.332 euro wordt goedgekeurd.

10. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 5 JANUARI 2021 VAN SOLVA

Er wordt kennisgenomen van het verslag van de raad van bestuur dd. 5 januari 2021 van SOLVA.

11. STANDPUNTBEPALING OF KENNISNAME VAN SCHRIJVEN VAN GEMEENTE ZULTE IN VERBAND MET DE 
TARIEVEN VAN GASELWEST

Het gemeentebestuur van Zulte laat weten dat zij bij distributienetbeheerder Gaselwest zullen 
aandringen op bijsturing van de tarieven van Gaselwest. Het bestuur neemt kennis van dit schrijven.

Hierbij wordt het standpunt van het gemeentebestuur van Zulte onderschreven. 

12. GOEDKEURING DEELNAME ERFGOEDDAG

Op 24 en 25 april 2021 vindt de Erfgoeddag plaats. Vanuit de dienst Vrije Tijd komt het voorstel om een 
wandeling te organiseren waarbij luisterfragmenten van volksverhalen ter beschikking worden gesteld 
langs de route. Op zaterdagavond 24 april 20201 zou hier ook een fakkeltocht aan gekoppeld worden. 

Er wordt kennis genomen van de activiteit ‘Erfgoeddag’ en er wordt overgegaan tot inschrijving aan het 
initiatief. 

13. TOETREDING TOT "RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN ICT-INFRASTRUCTUUR" VAN 
CIPAL DV.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de toetreding tot "Raamovereenkomst voor de 
aankoop van ICT-infrastructuur" van Cipal dv vast.

Hierbij wordt toegetreden tot de opdrachtencentrale van stad Cipal dv voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur”.

14. PROJECT KOLPAARTSTRAAT - GOEDKEURING ONTWERPPLAN 

In 2014 besliste het bestuur om nieuwe wegenis en riolering aan te leggen in gemeenteweg de 
Kolpaartstraat. 



Het studiebureau Arcadis maakte een aangepast ontwerp over (aanpassing 13 – aanpassingen parking). 
Dit aangepaste ontwerpplan wordt goedgekeurd. Er wordt tevens de opdracht gegeven voor de opmaak 
van de onteigeningsplannen voor het wegenis- en rioleringsproject Kolpaartstraat.

15. GOEDKEURING WIJZIGING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT ZONE 30 IN ALLE 
SCHOOLOMGEVINGEN

Naar aanleiding van een gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer dd. 9 december 2020 
betreffende de uitbreiding van de zone 30 rond de vrije basisschool te Schorisse tot op de gewestweg 
dient het verkeersreglement “zone 30 in alle schoolomgevingen” te worden aangepast.
De aanpassing in aanvullend verkeersreglement zone 30 in alle schoolomgevingen wordt goedgekeurd.

16. KENNISNAME MELDING PARAMOTOREN

Er wordt kennisgenomen van de melding voor het gebruikmaken van terreinen voor paramotoren met 
een recreatief karakter, gelegen langs Wijmierstraat, Hokelbeke en Hasselstraat. Deze kennisname geldt 
tot eind 2021. 

17. AANVRAAG VAN DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD DOOR MAARKEDAL EN DE BEWEGWIJZERING

We Ride en Peloton wenst een wielerwedstrijd, m.n. Ronde van Vlaanderen voor beloften U23, in te 
richten op zaterdag 10 april 2021. 
Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van Ronde van Vlaanderen voor 
beloften U23 op zaterdag 10 april 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de 
voorwaarden en de op dit moment geldende coronamaatregelen. Daarnaast houdt de gemeente zich 
aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek noodzakelijk 
zou zijn.

18. AANVRAAG VAN DOORTOCHT RECREATIEVE VTT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING TUSSEN 7 
EN 20 FEBRUARI 2021.

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van een recreatieve toertocht voor 
mountainbikers tussen 7 en 20 februari 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving 
van de voorwaarden en de op dit moment geldende coronamaatregelen. Daarnaast houdt de gemeente 
zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek 
noodzakelijk zou zijn.

19. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020165853

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad die op 
06/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van 
de voorwaarden zoals opgenomen in de omgevingsvergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boelaardstraat 4 te 9681 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie A, nr(s) 0406 H2.

20. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020153208

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een bestaande zonevreemde ééngezinswoning met een zorgwoning die op 16/11/2020 werd opgeladen 
en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden zoals 
opgenomen in de omgevingsvergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ronsestraat 5 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie B, nr(s) 210 M.



21. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020128880

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woningbijgebouw na slopen van bestaande berging en het kappen van een boom die op 14/10/2020 
werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt voor wat betreft het bouwen van een 
woningbijgebouw na slopen van bestaande berging en het kappen van een boom vergund mits de 
naleving van de voorwaarden zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Heidestraat 4 te 9688 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie C, nr(s) 0476 D.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


