
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 25 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. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIEREN 2011

Voor de kohieren betreffende DIFTAR van het jaar 2011 staan nog een aantal vorderingen open. Deze 
vorderingen zijn verjaard.

Het openstaande bedrag betreffende kohier DIFTAR - dienstjaar 2011 - 1° semester voor een bedrag van 
260,15 euro en het openstaande bedrag betreffende kohier DIFTAR - dienstjaar 2011 - 2° semester voor 
een bedrag van 338,68 euro wordt oninbaar verklaard.

3. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2015, KOHIER 2016, KOHIER 2017, KOHIER 
2018, AMB 2016 EN AMB 2018

Op 22/3/2018 werd de persoon in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel 
Gent – afdeling Oudenaarde. Op 25/2/2020 werd een addendum opgemaakt door de curatoren dat er 
geen saldo te verdelen zal zijn voor de gemeente Maarkedal.

Hierdoor wordt beslist het openstaande bedrag betreffende volgende kohierartikelen oninbaar te 
stellen:

  241510153796 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 5,97 euro
 241520153183 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 57,5 euro 
 241610153928 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 69,85 euro 
 241710154864 van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van 37,18 euro 
 241720153443 van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van 32,68 euro 
 241820158726 van het dienstjaar 2018 voor een bedrag van 67,95 euro 
 1044 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 49,30 euro 
 1048 van het dienstjaar 2018 voor een bedrag van 37,50 euro 

4. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2018

Op 5/1/2020 ontving het bestuur een brief van de deurwaarder dat betrokkene is afgeschreven van 
ambtswege sinds 29/5/2018 en dat hij derhalve geen uitvoeringsmogelijkheden meer heeft. Hierdoor 
wordt het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241820128414 van het dienstjaar 2018 - 
DIFTAR voor een bedrag van 90,75 euro oninbaar verklaard.



5. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2017

Op 6/10/2017 ontving het bestuur een brief van de deurwaarder dat er geen uitvoeringsmogelijkheden 
voorhanden zijn op een bepaalde vennootschapszetel.
Hierdoor wordt het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2422 van het dienstjaar 2017 - AMB 
voor een bedrag van 25 euro oninbaar verklaard.

6. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN NIET GEADRESSEERD 
RECLAMEDRUKWERK: 2014, 2015 EN 2016 

Feiten en context

Op 13/7/2017  ontving het bestuur een brief van de deurwaarder dat hij de dossiers205/4000/31797 + 
205/5000/31323 - 205/5000/201512 - 205/5000/10711 - 205/5000/10610 onverrichterzake afsluit. De 
deurwaarder ziet geen economische manier om de dossiers lastens de tegenpartij gerechtelijk in te 
vorderen.
Hierdoor wordt het openstaande bedrag betreffende volgende kohierartikelen oninbaar verklaard:

  317 van het dienstjaar 2014 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
162,66 euro 

 106 van het dienstjaar 2015 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
62,66 euro 

 107 van het dienstjaar 2015 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
63,66 euro 

 205 van het dienstjaar 2015 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
204 euro 

 313 van het dienstjaar 2015 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
256,33 euro 

 223 van het dienstjaar 2016 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
62,66 euro 

 463 van het dienstjaar 2016 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 51 
euro 

 113 van het dienstjaar 2016 – belasting op niet geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 
216,66 euro

7. GOEDKEURING AANREKENINGEN 

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 O/AK1/2020/146; lijst G/AK1/2020/193; Lijst 
G/AK1/2021/7

8. VASTLEGGEN VAN DE WERKWIJZE VAN DE HULDIGING VAN JUBILARISSEN BEGIN 2021

Door de COVID-19 pandemie is het momenteel niet mogelijk de jubilarissen in het Administratief 
Centrum te ontvangen. Er wordt beslist dat de jubilarissen in afwachting van een uitnodiging wel al de 
kans krijgen om hun M-bonnen af te halen. 

9. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN ZEFIER OMTRENT HET OPRICHTEN VAN ZO-FIER NV

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Zefier omtrent het oprichten van Zo-Fier nv.



10. STANDPUNTINNAME IN VERBAND MET DE TOEGESTANE SUBSIDIE VOOR OCCASIONEEL 
LEERLINGENVERVOER 2020

Door het schorsen van schooluitstappen omwille van de coronamaatregelen is er in 2020 minder 
occasioneel leerlingenvervoer geweest. Hierdoor wordt in vraag gesteld of de voorziene toelage voor 
occasioneel leerlingenvervoer volledig moet uitbetaald worden. 

Er wordt beslist dat de subsidie voor occasioneel leerlingenvervoer voor 2020 wordt verminderd op 
basis van de periodes waarin geen occasioneel leerlingenvervoer georganiseerd werd. Er wordt hiervoor 
met de scholen afgestemd in welke periodes er geen occasioneel leerlingenvervoer georganiseerd werd. 

11. VASTSTELLING VAN DE DATUM EN HET UUR VOOR LOTING VAN DE NUMMERS VOOR DE LIJST VAN 
GEZWORENEN

Om de vier jaar maakt het lokaal bestuur een lijst op van personen die worden aangeduid om mogelijk 
te zetelen in een assisenjury.

Volgens de omzendbrief van 8 januari 2021 moet de loting gebeuren in de loop van januari 202 en moet 
deze loting openbaar zijn waarbij de burgemeester wordt bijgestaan door twee schepenen.
Tijdens deze loting worden twee nummers geloot : eerst de eenheden en daarna de tientallen.

De loting van de cijfers voor de lijst van gezworenen zal plaats vinden in het administratief centrum 
“Valerius de Saedeleer”, Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal op 28 januari 2021 om 13 uur in het 
bijzijn van burgemeester Joris Nachtergaele en schepenen Filip Meirhaeghe en Frederik Van 
Nieuwenhuyze.

12. HERNUMMERING VAN WZC DE SAMARITAAN VAN GLORIEUXSTRAAT 7/9 NAAR GLORIEUXSTRAAT 7

De hernummering van het WZC De Samaritaan van Glorieuxstraat 7/9, 9681 Maarkedal naar 
Glorieuxstraat 7, 9681 Maarkedal wordt goedgekeurd.

13. GOEDKEURING PLANNING VAKANTIEAANBOD ZOMER 2021

De dienst Vrije Tijd heeft een voorstel voor het vakantieaanbod tijdens de zomer van 2021 uitgewerkt 
en legt deze ter goedkeuring voor.
Het uitgewerkte voorstel van vakantieaanbod zomervakantie 2021 wordt goedgekeurd en de data voor 
de start van de inschrijvingen voor de speelpleinwerking en fietskamp worden vastgelegd vanaf 
woensdag 28 april 2021 voor inwoners van Maarkedal en vanaf donderdag 29 april 2021 voor niet-
inwoners van Maarkedal.

14. GOEDKEURING VAN DE SUGGESTIES VAN AANPASSING VAN HET FIETSKNOOPPUNTENNETWERK

Er komt een nieuwe versie van de fietsknooppuntenkaart Toerisme Oost-Vlaanderen. Suggesties voor 
nieuwe routes worden goedgekeurd. 

Volgende suggesties worden doorgegeven aan Toerisme Oost-Vlaanderen:

 Het nieuw aangelegde fietspad langs de N457 zorgt nu voor een veilige fietsomgeving 
waardoor de knooppunten ook langs daar zouden kunnen leiden. Dit wil specifiek zeggen dat er 
een nieuwe knooppuntenroute vanaf de Hasseltstraat (knooppunt 98) tot aan het kruispunt 
Ladeuze-N457 (knooppunt 25) mogelijk is.

 Het Hollebeekpad kan ook worden opgenomen in de fietsknooppunten. Dit zou neerkomen op 
een start aan Boitsbank (knooppunt 35) tot aan knooppunt 25 (kruispunt ladeuze-N457). 

15. GOEDKEURING VAN DE SUBSIDIES VOOR DE SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN VOOR HET WERKJAAR 
2020

De subsidiëring van de socioculturele verenigingen voor het werkjaar 2020 wordt goedgekeurd.



De socioculturele verenigingen hoeven in 2021 geen subsidiedossier in te dienen voor het werkingsjaar 
2020. De socioculturele verenigingen zullen in 2021 nogmaals gesubsidieerd worden op basis van het 
werkingsjaar 2019.

16. AANVRAAG VOOR STEUN EN TOESTEMMING VOOR DEUR-AAN-DEURVERKOOP 

De vraag voor promotionele en financiële steun ter ondersteuning van deelname aan WK lange Afstand 
Thriatlon in Kona (Hawaii) op zaterdag 9 oktober 2021 wordt voorgelegd. Daarnaast wordt toestemming 
gevraagd voor deur-aan-deur verkoop van gadgets.

Er wordt beslist dat de aanvrager toestemming krijgt voor de deur-aan-deur verkoop van een gadget 
(indien de coronamaatregelen het toelaten op het moment van de verkoop). Tevens wordt de aanvrager 
verwezen naar het ondernemersloket op de gemeentelijke website om in contact te treden met de 
lokale economie. Daarnaast wordt er een interview afgenomen dat in de eerstvolgende editie van het 
gemeentelijk magazine Publiek zal gepubliceerd worden. Om de sporttak te promoten wordt de 
aanvrager in contact gebracht met de scholen op Maarkedal.
Op de vraag om individuele financiële steun kan niet ingegaan worden. Hiervoor wordt de aanvrager 
verwezen naar de subsidieregeling voor sportverenigingen.

17. KENNISNAME VAN DE WERKWIJZE VAN AANBESTEDING VAN SPORTTOESTELLEN VOOR HET JEUGD- 
EN BEWEGINGSCENTRUM.

De aankoop van de sporttoestellen voor het jeugd- en bewegingscentrum zit niet rechtstreeks in de 
opdracht van SOLVA. Deze dienen door het gemeentebestuur aangekocht te worden. 

De werkwijze waarbij SOLVA de gezamenlijke aanbesteding (conform de wet op de 
overheidsopdrachten) organiseert, maar dat de factuur voor de sporttoestellen rechtstreeks aan het 
bestuur wordt gericht wordt goedgekeurd. 

18. KENNISNAME VAN DE STAND VAN ZAKEN VAN HET POËZIEPROJECT VAN DE BIBLIOTHEEK; EEN 
CONSTRUCTIE MET DAARIN EEN GEDICHT VAN JEROEN THEUNISSEN AAN HET UITKIJKPUNT BOSGAT

De vorderingen van het poëzieproject van de bibliotheek i.v.m. een constructie met daarin een gedicht 
van Jeroen Theunissen aan het uitkijkpunt Bosgat dat kadert in een poëzieproject van de bibliotheek, 
wordt vastgesteld. Het nodige budget wordt voorzien d.m.v. een budgetwijziging.

19. VASTSTELLING VAN HET JAARPROGRAMMA 2021 VAN BIBLIOTHEEK MAARKEDAL

Het jaarprogramma 2021 van bibliotheek Maarkedal wordt vastgesteld.

Volgende activiteiten werden alvast ingepland in 2021. Het jaarprogramma is niet definitief, n.a.v. 
bepaalde opportuniteiten of onvoorziene omstandigheden kan het programma nog gewijzigd worden. 
Jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals digitale vorming voor senioren, worden gepland wanneer de 
coronamaatregelen dit toelaten.

 28 januari t.e.m. 3 februari – Poëzieweek
Poëziewandeling in dorpskern Schorisse (wordt mogelijks verlengd t.e.m. de krokusvakantie).
In de bibliotheek worden filmpjes afgespeeld van de leerlingen Woord die teksten ingesproken 
hebben.

 Maart – Jeugdboekenmaand
“Lezen is een feest!” – wandelzoektocht met vertrekpunt in de bibliotheek, i.s.m. Gezinsbond 
Maarkedal

 1 maart – Auteurslezing Asma Ould Aïssa
“Safia en de droombellen”, voor leerlingen van de eerste graad
Omwille van de geldende code oranje in het onderwijs, zal de lezing digitaal doorgaan

 4 maart – Auteurslezing Annick Beyers en Karen Horemans
“Oscar en Felix”, voor kleuters.



Omwille van de geldende code oranje in het onderwijs, zal de lezing gestreamd worden
 28 mei – Kristof Devos

Voor leerlingen van de derde graad.
 Vrijdag 8 oktober – De Schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden

Zaal Monica
 Vrijdag 15 oktober – verwenavond in de bibliotheek

Boekenverkoop, tequila tasting, nog te bepalen (digitale) workshop 
 Zaterdag 6 november – bezoek aan de Boekenbeurs

Onder voorbehoud, i.s.m. samenwerkingsverband bibliotheken Vlaamse Ardennen
 Oktober of november (datum nog te bepalen) – lezing i.s.m. Davidsfonds Maarkedal

Bart Van Loo (onder voorbehoud), Marca

20. AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457: TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOOR EEN 
AFKOPPELINGSSTUDIE

Er wordt aktegenomen van de aanvraag voor een toekenning van een subsidie voor de 
afkoppelingsstudie nav de wegwerkzaamheden ter hoogte van N457.

21. AANKOOP EN LEVERING BANDENKRAAN  - GOEDKEURING VAN DE GUNNING

In het kader van de opdracht “Aankoop en levering bandenkraan ” werd op 26 oktober 2020 een bestek 
met nr. 2020/106 opgesteld door de dienst patrimonium. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd 
op 134.710,74 euro excl. btw of 163.000,00 euro incl. 21% btw.

In zitting van 26 oktober 2020 werden de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van 
deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
goedgekeurd. Hierbij werden drie ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure.
Er werden slechts twee offertes ontvangen. :De dienst patrimonium stelde op 14 januari 2021 het 
verslag van nazicht van de offertes op.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 januari 2021, 
opgesteld door Gemeente Maarkedal. De opdracht “Aankoop en levering bandenkraan ” wordt gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Vandaele Machinery tegen het nagerekende offertebedrag van 114.318,18 euro excl. btw of 138.325,00 
euro incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

22. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: GOEDKEURING GUNNING AANKOOP EN PLAATSING 
VAN DE RAMEN

Er wordt kennisgenomen van de offertes voor de aankoop en plaatsing van ramen voor de herinrichting 
administratief centrum en beslist de gunning, aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Firma Libert, goed te keuren.

23. INFRASTRUCTUURWERKEN PUTTENE: GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT 14

Er wordt kennisgenomen van vorderingsstaat 14 voor de infrastructuurwerken Puttene en beslist 
hieraan goedkeuring te verlenen.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 augustus 2019 goedkeuring aan 
de gunning van de opdracht “Infrastructuurwerken Woonproject Puttene” aan BESIX INFRA NV tegen 
het nagerekende offertebedrag van 839.863,31 euro excl. btw of 1.016.234,61 euro incl. btw.
De aannemer BESIX INFRA NV diende vorderingsstaat 14 in.



Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 14 van BESIX INFRA NV voor de opdracht 
“Infrastructuurwerken Woonproject Puttene” voor een bedrag van 19.157,84 euro voor Solva incl. btw 
(0% btw). Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Solva.

24. TOEWIJZEN AAN DE AFDELING VASTGOEDTRANSACTIES VAN DE OPDRACHT TOT HET VERLIJDEN VAN 
DE AANKOOPAKTEN VOOR DE VEREISTE GRONDEN VOOR HET PROJECT KOLPAARTSTRAAT

Voor de realisatie van het project Kolpaartstraat is de aankoop van gronden nodig. Het studiebureau 
maakt momenteel het innemingsplan voor de vereiste gronden op. Farys is opdrachtgevend bestuur en 
kan instaan voor het opmaken van de schattingsverslagen van de in te nemen gronden en voor de 
onderhandelingen om de gronden in der minne aan te kopen. 

De afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verzorgt in opdracht van lokale openbare 
besturen de verwerving of de vervreemding van onroerende goederen. Er wordt beslist de opdracht 
voor het verlijden van de aankoopakten voor de vereiste gronden voor dit project wordt toegewezen 
aan de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

25. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR DE DOORTOCHT EN BEWEGWIJZERING VAN DE KUURNE 
BRUSSEL KUURNE VOOR ELITE DOOR MAARKEDAL OP ZONDAG 28 FEBRUARI 2021

KSC Kuurne wenst de Kuurne – Brussel - Kuurne voor elite in te richten op zondag 28 februari 2021. Er is 
op die dag geen andere activiteit voorzien.

Er wordt toelating verleend aan KSC Kuurne voor het inrichten van Kuurne Brussel Kuurne voor elite op 
zondag 28 februari 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mis de naleving van de voorwaarden 
en het strikt navolgen van de op dat moment geldende coronamaatregelen Daarnaast houdt de 
gemeente zich het recht voor tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens uitgevaardigde 
coronamaatregelen noodzakelijk zou zijn.

26. VRAAG OMTRENT 2 RIOLERINGSPROJECTEN: LEIDEVELD-KLOOSTERSTRAAT EN N60 ZONE HEIDJE

In de meerjarenplanning van Farys zijn volgende projecten ingepland:
 Kloosterstraat – Leideveld: uitvoering 2024-2025
 N60: overnamepunt Aquafin tot Nukerkestraat (omvat Kortekeer en Heidje): uitvoering in 

2026

Er wordt aan Farys meegedeeld dat het project Kloosterstraat-Leideveld in hun planning na 2025 mag 
verschoven worden en dat het rioleringsproject waarvan de huidige voetbalsite Kortekeer deel 
uitmaakt, eerder in de planning mag opgenomen mogen. 

27. KENNISNAME VAN DE OMLEIDINGEN DOOR WERKEN AAN N48 (BRAKEL - RONSE)

Er wordt kennis genomen van de omleiding en aangedrongen op het duidelijk signaleren van de 
omleiding via de Bosterijststraat en Breeweg richting Zegelsem (N8) zodat zoveel mogelijk vermeden 
wordt dat het omgeleide verkeer zijn weg zoekt via andere lokale wegen.

28. KENNISNAME VAN DE PARKEERPROBLEMATIEK TER HOOGTE VAN DE LOSWEG IN DE WIJMIERSTRAAT

µer wordt aktegenomen van de melding betreffende het parkeren van twee vrachtwagens ter hoogte 
van een losweg in de Wijmierstraat. De gemeente kan geen oplossing bieden voor het parkeren van 
deze vrachtwagens. 



29. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020112704

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een terrein in 
twee loten voor het oprichten van halfopen ééngezinswoningen, die op 26/09/2020 werd opgeladen en 
ingediend op het omgevingsloket, wordt, voor wat betreft het verkavelen van een terrein in twee loten 
voor het oprichten van halfopen ééngezinswoningen, vergund mits de naleving van de vooropgestelde 
voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wijmierstraat ZN te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr. 936 E.

30. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020093617

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het afbreken en herbouwen van een 
bijgebouw die op 31/07/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt, voor wat 
betreft het afbreken en herbouwen van een bijgebouw, vergund mits de naleving van de 
vooropgestelde voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Taaienberg 4 te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie B, nr(s) 879 B en 881 D.

31. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020118286

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van 
terreinprofilering, pas woning en verharding die op 15/09/2020 werd opgeladen en ingediend op het 
omgevingsloket, wordt, voor wat betreft het regulariseren van terreinprofilering, pas woning en 
verharding, vergund mits de naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijksweg 28A & 28 B te 9681 Maarkedal, en 
met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie C, nr(s) 1245A en 1245B.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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