
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 08 februari 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. KENNISNAME VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester tijdelijke politieverordeningen 
nemen in plaats van het college van burgemeester en schepenen (artikel 135, §2 Nieuwe 
Gemeentewet).

De tijdelijke politiereglementen getroffen door de burgemeester dd. 17 december 2020, 15 en 21 
januari  2021 worden bekrachtigd.

3. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 FEBRUARI 2021

De agenda van de gemeenteraad van 23 februari 2021 wordt vastgesteld.

4. 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 14 voor een bedrag van 5.417,32 euro.

5. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2013

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 355 van het dienstjaar 2013 voor een bedrag van 
49,10 euro wordt oninbaar verklaard.

6. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2013

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 1771 van het dienstjaar 2013 voor een bedrag van 
30,75 euro wordt oninbaar verklaard.

7. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2015, AMB 2017

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2251 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 
49,30 euro en het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2486 van het dienstjaar 2017 voor een 
bedrag van 37,50 euro worden oninbaar verklaard.

8. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2016



Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2192 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 
49,30 euro wordt oninbaar verklaard.

9. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE AMB 2016, AMB 2017, AMB 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2170 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 
11,80 euro, het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2403 van het dienstjaar 2017 voor een 
bedrag van 37,50 euro en het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2461 van het dienstjaar 
2019 voor een bedrag van 37,50 euro worden oninbaar verklaard.

10. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE DIFTAR 2015, DIFTAR 2016, DIFTAR 2017, AMB 2016, AMB 2017

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 1413 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 
49,30 euro, het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 1412 van het dienstjaar 2017 voor een 
bedrag van 37,50 euro, het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241520233413 van het 
dienstjaar 2015 voor een bedrag van 80,80 euro, het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 
241610233649 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 86,17 euro, het openstaande bedrag 
betreffende kohierartikel 241620233945 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 88,93 euro en het 
openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241710215589 van het dienstjaar 2017 voor een bedrag 
van 40,48 euro worden oninbaar verklaard.

11. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE DIFTAR 2013

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241320112915 van het dienstjaar 2013 voor een 
bedrag van 55,59 euro wordt oninbaar verklaard.

12. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE DIFTAR 2013, DIFTAR 2014, DIFTAR 2015, DIFTAR 2017

Volgende bedragen worden oninbaar verklaard:

 kohierartikel 241310026632 van het dienstjaar 2013 voor een bedrag van 5,93 euro
 kohierartikel 241410230662 van het dienstjaar 2014 voor een bedrag van 5,95 euro
 kohierartikel 241510177240 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 5,97 euro
 kohierartikel 241520002936 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 5,97 euro
 kohierartikel 2 41520144392 van het dienstjaar 2015 voor een bedrag van 5,97 euro
 kohierartikel 241710135363 van het dienstjaar 2017 voor een bedrag van 2,50 euro 
 kohierartikel 241320201730 van het dienstjaar 2013 voor een bedrag van 6,00 euro.

13. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE HET DIFTAR KOHIER 2014, KOHIER 2016, AMB 2016 EN AMB 2018

Volgende bedragen worden oninbaar verklaard:

 kohierartikel 241420159927 van het dienstjaar 2014 voor een bedrag van 5,95 euro 
 kohierartikel 241610161507 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 44,67 euro
 kohierartikel 241620161597 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 52,85 euro 
 kohierartikel 241820008071 van het dienstjaar 2018 voor een bedrag van 19,25 euro 
 kohierartikel 1223 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 49,30 euro 
 kohierartikel 1225 van het dienstjaar 2018 voor een bedrag van 37,50 euro 

14. BEZWAAR TEGEN DE BELASTING OP NIET GEADRESSEERD DRUKWERK

Het bezwaar tegen de belasting op niet geadresseerd drukwerk wordt deels aanvaard, mn voor wat 
betreft artikel 44. 

Het bezwaar tegen de belasting op niet geadresseerd drukwerk wordt niet aanvaard voor volgende 
artikelen:



Kohierartikel Bedrag
338 75
336 75
249 75
248 50
247 50
177 100
175 50
91 50
90 75
62 150

339 150
246 150
178 150
337 250
245 281,55
176 321,56

15. KENNISNAME VAN DE TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE 'LOKAAL GENIETEN VAN HET PLATTELAND' EN 
GOEDKEURING SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN EN HORECAONDERNEMERS

Er wordt kennisgenomen van het toegekende en ontvangen bedrag van 5461,61 euro vanwege de 
Provincie Oost-Vlaanderen naar aanleiding van de subsidieoproep ‘lokaal geniet van het Oost-Vlaamse 
platteland’. De nominatieve subsidies worden goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad in de 
zitting van dinsdag 23 februari 2021. 

16. KENNISNAME VAN HET VERLOOP VAN HET SPORTKAMP TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE

De dienst vrije tijd werkte na een plaatsbezoek in het Sportkot met de uitbater en een 
verantwoordelijke van Tsjaka kampen een draaiboek uit voor het praktische verloop van het sportkamp 
in de krokusvakantie.

Er wordt kennis genomen van de genomen maatregelen om het sportkamp tijdens de krokusvakantie 
veilig te laten verlopen. 

17. KENNISNAME VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET THE VOLTERRA PROJECT, JUNIOR 
GUITAR INSTITUTE
 
The Volterra Project, Junior Guitar Institute is een masterclass klassieke gitaar voor jongeren wereldwijd. 
Een lid van de Maarkedalse fanfare organiseert een Belgische editie op 29 oktober tot 1 november 2021. 

Er wordt kennis genomen van het project ‘The Volterra Project, Junior Guitar Institute’ en er wordt 
overgegaan tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

18. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN DE VZW PAROCHIALE WERKEN NUKERKE

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de vzw parochiale 
werken.

19. BESPREKING VAN DE OVEREENKOMST GOLAZO

Het gemeentebestuur ontving de overeenkomst van GOLAZO SPORTS NV i.v.m. de aankomst van een rit-
in-lijn op het grondgebied van Maarkedal op woensdag 9 juni.



De samenwerkingsovereenkomst, het draaiboek en de kosten-batenraming voor de organisatie van de 
Baloise Belgian Tour op 9 juni 2021 wordt principeel goedgekeurd en worden voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

20. IMAGOCAMPAGNE GEMEENTE MAARKEDAL: GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Imagocampagne gemeente Maarkedal”, 
opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De raming bedraagt 16.528,92 euro excl. btw of 
20.000,00 euro incl. 21% btw.

21. 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.

Er wordt een afkoppelingssubsidie van 500 euro toegekend aan de aanvragers en Farys wordt verzocht 
voor de uitbetaling van de subsidie in te staan.

22. HERINRICHTEN ADMINISTRATIEF CENTRUM: VLOERAFWERKING - UITBRAAK BESTAANDE 
VLOERBEKLEDING - GOEDKEURING GUNNING 

In het kader van de opdracht ‘Herinrichten administratief centrum: vloerafwerking - uitbraak bestaande 
vloerbekleding’ werden tien ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting 
van de onderhandelingsfases) van 4 februari 2021, opgesteld door de ontwerper.
De opdracht ‘Herinrichten administratief centrum: vloerafwerking - uitbraak bestaande vloerbekleding’ 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de kosten), zijnde 
Afwerkingsbedrijf Van de Walle.

23. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: ELEKTRICITEITSWERKEN - GOEDKEURING GUNNING 

In het kader van de opdracht ‘Herinrichting Administratief centrum: elektriciteitswerken’ werden twaalf 
ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting 
van de onderhandelingsfases) van 5 februari 2021, opgesteld door de ontwerper.
De opdracht ‘Herinrichting Administratief centrum: elektriciteitswerken’ wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Pigment 
Interieur.

24. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: BINNEN SCHRIJNWERK - GOEDKEURING GUNNING

In het kader van de opdracht ‘Herinrichting administratief centrum: binnen schrijnwerk’ werden dertien 
ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting 
van de onderhandelingsfases) van 28 januari 2021, opgesteld door de ontwerper.
De opdracht ‘Herinrichting administratief centrum: binnen schrijnwerk’ wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de kosten), zijnde Pigment Interieur.



25. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: SCHILDERWERKEN - GOEDKEURING GUNNING 

In het kader van de opdracht ‘Herinrichting administratief centrum: schilderwerken’ werden acht 
ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting 
van de onderhandelingsfases) van 29 januari 2021, opgesteld door de ontwerper.
De opdracht ‘Herinrichting administratief centrum: schilderwerken’ wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de kosten), zijnde Grijkoort vzw.

26. GOEDKEURING VOOR HET VERHARDEN VAN EEN LOSWEG

Een bewoner moet zijn tuin en stallen via een losweg op openbaar domein bereiken. Door het slechte 
weer is deze losweg zeer modderig. De bewoner vraagt de gemeente om deze te verharden

Er wordt ingegaan op de vraag en er wordt opdracht gegeven aan de technische uitvoeringsdienst om 
deze losweg te verharden met gravier. 

27. AANVRAAG VAN EEN DOORTOCHT 'VALENTIJN ANDERS WANDELTOCHT' DOOR MAARKEDAL EN DE 
BEWEGWIJZERING.

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van ' Valentijn Anders Wandeltocht' 
tussen 14 en 28 februari 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de 
voorwaarden en de op dit moment geldende maatregelen.

28. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN ADVOCAAT CHEYNS BETREFFENDE AARDE OP PERCEEL LANGS 
N457

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van  Mr Cheyns. Aan Mr. Cheyns wordt het standpunt onder 
voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis overgemaakt aan Mr. Cheyns.

29. AKTENAME VAN HET SCHRIJVEN VAN HET KABINET VAN VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN

Er wordt aktegenomen van het schrijven van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken inzake 
Verkeersveiligheid-aanpak schoolroutes-bevraging prioriteiten. Het subsidiebesluit wordt finaal 
verwacht tegen het voorjaar 2021.

30. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020147810

omgevingsvergunning. 

ROELS TOM EN VANASSCHE CONNY– HEIDJE 16 TE 9681 MAARKEDAL – HET SLOPEN EN HERBOUWEN 
VAN EEN ZONEVREEMDE WONING, HET WIJZIGEN VAN DE FUNCTIE VAN HET BIJGEBOUW NAAR EEN 
WONINGBIJGEBOUW EN HET SLOPEN EN HERBOUWEN VAN DIT BIJGEBOUW

Gemeentelijk dossiernummer: O/120/2020

Omgevingsnummer: OMV_2020147810

HET COLLEGE,

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een 
zonevreemde woning, het wijzigen van de functie van het bijgebouw naar een woningbijgebouw en het 
slopen en herbouwen van dit bijgebouw en omgevingsaanleg, werd op 09/11/2020 opgeladen en 
ingediend op het omgevingsloket. Deze omgevingsaanvraag wordt voor wat betreft het slopen en 
herbouwen van een zonevreemde woning, het wijzigen van de functie van het bijgebouw naar een 
woningbijgebouw en het slopen en herbouwen van dit bijgebouw, gedeeltelijk voorwaardelijk vergund. 



Het wijzigen van de functie van bijgebouw naar woningbijgebouw en het slopen en herbouwen van het 
bijgebouw, alsook de omgevingsaanleg (verhardingen) worden geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heidje 16 te 9681 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie A, nr(s) 0161 A en B.

31. PROJECT KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING VAN HET ROOILIJNPLAN, DE GRONDINNEMINGSPLANNEN 
EN DE PROJECTNOTA

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

De grondverwervingsplannen (onteigeningsplannen), de projectnota en het roolijnplan worden 
principieel goedgekeurd mits een aanpassing. Hierbij wordt voor de fietsverbinding geopteerd voor een 
breedte van 4 meter waarvan centraal een 2,5 meter breed fietspad wordt aangelegd en de kantstroken 
worden gevuld met betonpuin zodat zwaar (landbouw)vervoer dit pad kan gebruiken als toegangsweg 
naar de aangelande percelen.

32. BESPREKING VAN DE VASTSTELLING VAN EEN TE HUUR GESTELDE WONING WAARVOOR DE 
WOONFUNCTIE MOEST OMGEVORMD WORDEN NAAR BERGING VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN 
DE AFGELEVERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

In 1993 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een 
nieuwbouwwoning gelegen 2A. Als voorwaarde bij deze vergunning werd opgelegd dat de woning 
gelegen Biesstraat 2 moest herbestemd worden naar berging. Tot op heden werd de woning Biesstraat 2 
niet herbestemd.
Er wordt beslist om dit dossier over te maken aan de handhavingsambtenaar.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


