
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 15 februari 2021 om 13.45 uur

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

Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen

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 EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER VOOR DE BELASTING VOOR DE 
INZAMELING EN VERWIJDERING VAN RESTAFVAL VIA DE OPHALING AAN HUIS EN VAN GROF VUIL EN 
SNOEIHOUT VIA OPHALING OP AFROEP EN VOOR HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK 
CONTAINERPARK VOOR HET AANSLAGJAAR 2020

Het kohier voor de belasting voor de inzameling en verwijdering van restafval via de ophaling aan huis 
en van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het gemeentelijk 
containerpark voor het aanslagjaar 2020 worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

3. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE DIFTAR 2015

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 241510232309 van het dienstjaar 2015 voor een 
bedrag van 4,97 euro wordt oninbaar verklaard naar aanleiding van het schrijven dd. 7/12/2017 van 
deurwaarder Bergé dat een persoon is verhuisd naar Wallonië en aldaar volstrekt insolvabel blijkt te zijn. 

4. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN NIET GEADRESSEERD 
RECLAMEDRUKWERK: 2016

Volgens de laatste gegevens uit het KBO is een bedrijf gevestigd in Duitsland. Europese regels zorgen 
ervoor dat lidstaten elkaar wederzijds bijstand kunnen geven om belastingen ook in het buitenland in te 
vorderen. De Vlaamse Belastingdienst coördineert die bijstand voor lokale overheden. Bij navraag bij de 
dienst blijkt dat dit alleen mogelijk is voor bedragen hoger dan 1.500 euro of indien de belastingplichtige 
ook openstaande belastingen heeft bij VLABEL. 

Het openstaande bedrag betreffende volgende kohierartikelen wordt oninbaar verklaard:

 289 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 50 euro
 177 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 111,80 euro 
 63 van het dienstjaar 2016 voor een bedrag van 161,80 euro.



5. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN NIET GEADRESSEERD 
RECLAMEDRUKWERK: 2016

Voor 2016 is er nog een openstaande belasting op naam van een bedrijf in Frankrijk. Europese regels 
zorgen ervoor dat lidstaten elkaar wederzijds bijstand kunnen geven om belastingen ook in het 
buitenland in te vorderen. De Vlaamse Belastingdienst coördineert die bijstand voor lokale overheden. 
Bij navraag bij de dienst blijkt dat dit alleen mogelijk is voor bedragen hoger dan 1.500 euro of indien de 
belastingplichtige ook openstaande belastingen heeft bij VLABEL. 

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 431 van het dienstjaar 2016 – belasting op niet 
geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 76,50 euro wordt oninbaar verklaard.

6. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE BELASTING OP HET VERSPREIDEN VAN NIET GEADRESSEERD 
RECLAMEDRUKWERK: 2016

Voor 2016 is er nog een openstaande belasting. Volgens de data in het KBO werd de activiteit stopgezet 
in 2020.

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 154 van het dienstjaar 2016 – belasting op niet 
geadresseerd drukwerk voor een bedrag van 61,80 euro wordt oninbaar verklaard.

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 G/2021/18 voor een bedrag van 66.558,84 euro

8. GOEDKEURING AANREKENINGEN

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen/b. 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

9. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN BETREFFENDE DE SILC-ENQUÊTE

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van STATBEL betreffende de afname van de SILC-enquête bij 
bepaalde personen op het grondgebied. Dit heeft als doel het bekomen van informatie betreffende de 
financiële situatie en de levensomstandigheden van Belgische gezinnen dat naderhand als input wordt 
gebruikt voor verschillende beleidsinstrumenten.
De bevolking en politie worden verder ingelicht over deze enquêtes die worden afgenomen in de 
periode van februari tot juni 2021.

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

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

11. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 2 FEBRUARI 2021 VAN SOLVA

Er wordt kennisgenomen van het verslag van de raad van bestuur dd. 2 februari 2021 van SOLVA.

12. FINANCIERINGSWIJZE VOOR ONROEREND ERFGOEDPROJECT: PROJECTREKENING

Herita is een koepelorganisatie van de afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid die 
opgericht werd als steunpunt voor onroerend erfgoedprojecten.

https://www.herita.be/


De Vlaamse overheid schorste alle nieuwe subsidieaanvragen voor nieuwe onroerend erfgoedprojecten.
Om toch enige financiële hefboom te creëren, werd koepelorganisatie Herita opgericht. Herita beheert 
projectrekeningen voor onroerend erfgoedprojecten. In geval een lokaal bestuur onvoldoende middelen 
heeft om een erfgoedproject te realiseren, kan beroep gedaan worden op een dergelijke 
projectrekening. De middelen op de projectrekening worden geworven via donaties van bedrijven en 
particulieren. 

Een projectrekening voor de molen als erfgoedproject als bijkomende financieringswijze wordt 
overwogen nadat de raming voor de renovatie van de nieuwe Bossenaarmolen verder is onderzocht.

13. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is vanaf 22 februari 
2021 afwezig. 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 vanaf 22 februari om de titularis te vervangen tijdens de afwezigheid en 
uiterlijk tot 30 juni 2021.

14. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN LOSSE STANDPLAATSEN VOOR 
AMBULANTE HANDEL.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvrager voor ‘Carillon - de lekkerste pizza’ voor inname van 
een standplaats voor ambulante handel voor de verkoop van pizza op onderstaande data en plaatsen: 

 woensdag 3 maart van 9.30 uur tot 13 uur – Sint-Petruskerk Schorisse 
 woensdag 10 maart van 9.30 uur tot 13 uur – parking gemeentehuis Etikhove
 woensdag 17 maart van 9.30 uur tot 13 uur – dorpsplein Nukerke 
 woensdag 24 maart van 9.30 uur tot 13 uur dorpsplein Maarke Kerkem 

De aanvrager dient zich bij het uitoefenen van de ambulante activiteit te houden aan de geldende 
coronamaatregelen. 

15. VRAAG TOT KWIJTSCHELDING HUURGELD KSV MAARKEDAL

Het bestuur van KSV Maarkedal vraagt om de huur kwijt te schelden voor de accommodatie aan de 
Kortekeer. 

Er wordt beslist dat de huidige mondelinge huurovereenkomst met KSV Maarkedal vervroegd wordt 
opgezegd op datum van 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 is door KSV Maarkedal bijgevolg niet langer 
huur verschuldigd.
Indien zou blijken dat er in de periode na de stopzetting van de huurovereenkomst toch nog 
sportactiviteiten op de site Kortekeer kunnen hervat worden, zal er een tijdelijke gebruiksovereenkomst 
opgemaakt worden die automatisch zal eindigen bij de start van de werken op de Kortekeer. Het 
ontwerp van schrijven naar KSV Maarkedal wordt goedgekeurd.

16. BESPREKING SCHRIJVEN SCHADEGEVAL EN OVERLAST SPEELPLEIN MAARKE-KERKEM

Het gemeentebestuur ontving een schrijven van een buurtbewoner van het speelplein in Maarke-
Kerkem betreffende de overlast op het speelplein.

Er wordt een overleg gepland met de buurtbewoner, de technische uitvoeringsdienst en de directrice 
van de gemeenteschool. Het plan van aanpak wordt teruggekoppeld.

17. KENNISNAME WERKEN FARYS TER HOOGTE VAN ETIKHOVEPLEIN

Er wordt kennisgenomen van de uit te voeren werken door nutsmaatschappij Farys ter hoogte van 
Etikhovestraat 9C. De werken omvatten een rioolaansluiting.



18. 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.

Aan de aanvrager wordt een afkoppelingssubsidie van 500 euro toegekend.

19. GOEDKEURING BESTEMMING HUIDIG KANTOORMEUBILAIR ADMINISTRATIEF CENTRUM

Er wordt kennisgenomen van en goedkeuring verleend aan het voorstel voor de bestemming van het 
huidig kantoormeubilair administratief centrum.

20. HERINRICHTING ADMINISTRATIEF CENTRUM: GUNNING VAN DE OPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN 
KANTOORMEUBILAIR

Er wordt kennisgenomen van en goedkeuring verleend aan de gunning en de aankoop van het aan te 
kopen kantoormeubilair voor de herinrichting van het administratief centrum.

21. AANKOOP HYDRAULISCHE ARM EN OPZUIGENDE MAAIER - GOEDKEURING GUNNING

Voor de aankoop van een hydraulische arm met opzuigende maaier werd een prijsvraag verstuurd. De 
firma's die een offerte hebben ingediend kwamen hun aangeboden machine demonstreren. Op basis 
van hun offerte en de demo's werd een puntenverdeling en voorstel tot gunning opgemaakt. 

Er wordt kennisgenomen van en er wordt goedkeuring verleend aan de aankoop van de hydraulische 
arm en opzuigende maaier bij de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde MARTENS AGRI & PARK.

22. KENNISNAME VAN DE DEFINITIEVE INDELING IN CATEGORIE 2A IN KADER VAN DE 
VOORTGANGSTOETS SOCIALE HUURWONINGEN 2020

Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen de 
gemeente levert om het bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen (BSO) te bereiken.
Indien de gemeente het vooropgesteld groeipad niet volgt, krijgt zij de kans een plan van aanpak op te 
maken. Daarin toont de gemeente aan dat zij voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal 
objectief te behalen.

Er wordt kennisgenomen van de definitieve indeling van de gemeente Maarkedal door het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen in categorie 2a naar aanleiding van de beoordeling van het plan van aanpak in het 
kader van de voortgangstoets sociale huurwoningen 2020.

23. AANVRAAG VAN DOORTOCHT CYCLO TOCHT DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 
27 FEBRUARI 2021. HET BETREFT INDIVIDUELE RIT LANGS BEWEGWIJZERD PARCOURS.

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van Cyclo tocht op zaterdag 27 februari 
2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de voorwaarden en de op dit 
moment geldende coronamaatregelen.

24. GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL VAN DE ZWERFVUILACTIE

Het organiseren van de jaarlijkse zwerfvuilactie is een noodzakelijke actie om het vele zwerfvuil, dat ons 
mooie Maarkedal ontsiert, wat in te tomen. Er wordt kennisgenomen en goedkeuring verleend aan de 
acties die werden aangeleverd door de dienst Omgeving en Wonen; de facebookpagina “Kabouters 
bestaan niet” en via Publiek en website promotie worden gemaakt om deel te nemen aan de 
zwerfvuilactie die plaatsvindt op 27 maart 2021 en voor de scholen zal deze doorgaan in de week van 22 
tot 26 maart 2021.



25. AKTENAME VAN DE GEMEENTELIJKE LIJST VAN DE LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE 
BEDRIJFSRUIMTEN.

In toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten dient de gemeente een lijst op te stellen van de 
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten gelegen op haar grondgebied. Er wordt aktegenomen 
van de lijst zoals die zal voorgelegd worden aan het departement Omgeving.

26. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020154506

omgevingsvergunning betreffende het rooien van 6 bomen

BAUTERS KEVIN – HOFVELDSTRAAT  85 TE 9688 MAARKEDAL – ROOIEN VAN 6 BOMEN

Gemeentelijk dossiernummer: O/2020/125

Energieprestatienummer: 45064-G-OMV_2020154506

HET COLLEGE,

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning betreffende het rooien van 6 bomen die 
op 23/11/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits inachtneming 
van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen Hofveldstraat 83 met als kadastrale omschrijving 
MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie A, nr(s) 1247 A.

27. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - RONSESTRAAT 20

Er werd een aanvraag ingediend tot verdeling van goed (verwerving) voor het onroerend goed gelegen te 
Maarkedal, Ronsestraat 20 (MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie A, nr(s) 713/A P0000). De verwerving 
van een oppervlakte van 196 m² grond, gelegen Ronsestraat 20, te nemen uit een perceel kadastraal 
bekend als huis, sectie A, nummer 713/A P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 6.412 
m² waarbij de toekomstige bestemming van de grond de aanleg van fietspaden langs de Ronsestraat 
omvat.

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Ronsestraat 20 (MAARKEDAL 4de AFD 
(Schorisse), sectie A, nr(s) 713/A P0000) wordt gunstig geadviseerd gezien het perceel niet voor 
bewoning bebouwbaar is of voor bewoning kan worden aangewend. 

28. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - FREMISSTRAAT 1A

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Fremisstraat 1A (MAARKEDAL 3de AFD 
(Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 1602 A P0000), in de loten 1 en 2 wordt ongunstig geadviseerd gelet 
dat de gebouwen als te slopen staan aangeduid en er geen zicht is op de uitvoering van de herbouw. 
Bovendien wordt principieel het afsplitsen van bijgebouwen van een zonevreemde woning negatief 
geadviseerd gezien ze ruimtelijk samen moeten functioneren. Er worden geen extra huisnummers 
toegekend aan bijgebouwen.

29. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - HOLANDSTRAAT 4

Er werd een aanvraag ingediend tot verdeling van goed (ruil) voor het onroerend goed gelegen te 
Maarkedal ter hoogte van de woning Holandstraat 4:

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Vabeke ZN (MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie B, nr(s) 311 C P0000 en 312 F P0000), in de loten 1 en 2 wordt ongunstig geadviseerd 
gelet dat een permanente vertuining en verpaarding van het agrarische gebied en het ruimtelijk (en 



kadastraal) één geheel maken van de voorgestelde ruil en samenvoegingen in deze 
gewestplanbestemming een negatieve impact heeft op de actieve landbouwexploitatie.

30. VERLENEN VAN EEN ADVIES VOOR DE VERDELING VAN EEN GOED - HOLANDSTRAAT 8

Er werd een aanvraag ingediend tot verdeling van goed (verkoop) voor het onroerend goed gelegen te 
Maarkedal, rond en palend aan de woning Holandstraat 8.

De verdeling van het onroerend goed gelegen in Maarkedal, Vanbeke ZN (MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie B, nr(s) 320 C P0000), in de loten 1 en 2 zoals aangegeven op het bijgevoegde plan, 
wordt ongunstig geadviseerd gelet noch een verdere versnippering, noch een permanente vertuining 
en/of verpaarding van het agrarische gebied wenselijk is.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


