
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 01 maart 2021 om 13.45 uur

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

Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, 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. AANSTELLING VAN CONTROLE- EN ONDERZOEKSAMBTENAAR INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN

Het college dient nominatief de personeelsleden aan te stellen die bevoegd zijn om een controle of 
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de 
belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.

Marie De Spiegeleir wordt aangesteld als controle- en onderzoeksambtenaar inzake 
gemeentebelastingen aan te stellen voor volgende belastingen:

 De belasting op 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

 Algemene milieubelasting
 Belasting op het verspreiden van niet geadresseerd reclamedrukwerk
 Belasting op de tweede verblijven
 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
 Belasting op masten en pylonen

3. VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET BELASTINGKOHIER BETREFFENDE MASTEN EN 
PYLONEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2020

Op het grondgebied van Maarkedal zijn er 21 pylonen die volgens het geldende belastingreglement in 
aanmerking komen om op te nemen in het belastingkohier. De pylonen die in aanmerking komen zijn 
eigendom van Elia Transmission Belgium NV. 

Het voormeld belastingkohier inzake masten en pylonen voor het aanslagjaar 2020 wordt vastgesteld op 
een totaal van 73.500 euro en wordt dit kohier uitvoerbaar verklaard. 

4. KENNISNAME VAN DE PLANNING VOOR DE WERKEN IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

Er wordt kennisgenomen van de planning voor de werken in het administratief centrum en de sluiting 
van het administratief centrum voor het publiek op maandag 15 maart.



5. GOEDKEURING DEELNAME AAN DE KADEROVEREENKOMST VAN DE FEDERALE PENSIOENDIENST - 
GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST (FPD-GSD) INZAKE COLLECTIEVE HOSPITALISATIE

Het huidige contract voor de collectieve hospitalisatieverzekering van FPD-GSD, waarbij ook het 
gemeentebestuur aangesloten is, loopt af op 31 december 2021. Er wordt een nieuwe 
overheidsopdracht opgestart. De besturen die wensen aan te sluiten moeten vermeld worden in het 
bestek. 

Het bestuur wenst deel te nemen en aangesloten te blijven bij de kaderovereenkomst van FPD-GSD voor 
de collectieve hospitalisatieverzekering. 

6. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is vanaf maandag 22 
februari 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 22 februari 2021 tot 26 februari 2021 om de titularis te vervangen.

7. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht kleuteronderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is van 24 februari 2021 
tot en met 12 maart 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 24 februari 2021 tot en met 26 februari 2021 om de titularis te 
vervangen.

8. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS

Een leerkracht lager onderwijs bij de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus is vanaf 8 maart 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 lager onderwijs van 8 maart 2021 tot 20 juni 2021 om de titularis te vervangen.

9. VASTSTELLING VAN HET KIESBUREAU EN HET NIET-OPRICHTEN VAN DE DEELRADEN - VERNIEUWING 
SCHOOLRAAD

Overeenkomstig het verkiezingsreglement voor de schoolraad wordt de samenstelling van de 
kiesbureaus van de gemeentelijke basisschool 'De kleine reus' vastgesteld. Er wordt eveneens per 
kiesbureau een voorzitter aangeduid.

10. BESLISSING BETREFFENDE HET NIEUW BESTURINGSSYTEEM KLOKKEN IN HET MARCA

De Dienst Vrije Tijd kreeg de vraag van de onderhoudsfirma van de klokken van het Marca om over te 
gaan tot de aankoop van een nieuw besturingssysteem.

Er wordt beslist om niet in te gaan op het voorstel van Meridiaan NV om een nieuw besturingssysteem 
aan te kopen voor het luiden van de klokken in het Marca. Eens het systeem niet meer zou 
functioneren, kan er dan beslist worden wat er met het luiden van de klokken van het Marca wordt 
gedaan op lange termijn. Daarnaast wordt ook beslist de uur- en de halfuurslag van de klokken van het 
Marca niet opnieuw in te schakelen.

11. GOEDKEURING VAN UITSTEL TOERISMEBELASTING TOT JANUARI 2022

Door de huidige tegenslagen door corona vraagt de dienst vrije tijd om de invoering van een 
toerismebelasting uit te stellen tot januari 2022



Het uitstellen van de toerismebelasting tot 2022 wordt goedgekeurd. 

12. GOEDKEURING VAN DE OPMAAK RECHT VAN OPSTAL VOOR KUNSTWERK AAN TAAIENBERG

Binnen het project Z+ wordt er een kunstwerk geplaatst bovenaan de Taaienberg. Er wordt een 
overeenkomst met de eigenaars van de grond opgesteld. 

Het voorstel voor een recht van opstal voor een periode van 20 jaar wordt goedgekeurd en er wordt 
overgegaan tot het opstellen van deze overeenkomst en het inzetten van de procedure in verband met  
een recht van opstal. 

13. GOEDKEURING VAN HET PRINCIEPSAKKOORD VERBINTENIS ENERGIECOÖPERATIE VOOR DE 
PLAATSING ZONNEPANELEN MAALZAAK

Er wordt kennisgenomen van het princiepsakkoord om een verbintenis aan te gaan met een 
energiecoöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen op de Maalzaak en beslist hieraan goedkeuring 
te verlenen.

14. GOEDKEURING GUNNING ZONNEPANELEN MAALZAAK

Solva vraagt de principiële goedkeuring van het college voor de gunning van het plaatsen van de 
zonnepanelen op de Maalzaak. Er wordt kennisgenomen van het verslag van nazicht en beslist 
goedkeuring te verlenen aan de gunning.

15. GOEDKEURING VAN DE GUNNING HOOGSPANNINGSCABINE MAALZAAK

Feiten en context

Solva vraagt de principiële goedkeuring voor het gunnen van de hoogspanningscabine aan de Maalzaak. 
Er wordt kennisgenomen van het verslag van nazicht omtrent de hoogspanningscabine voor de 
Maalzaak en beslist hieraan principieel goedkeuring te verlenen. 

16. GOEDKEURING VAN DE HERBESTEMMING VAN MEUBILAIR RAADZAAL

Er wordt kennisgenomen van het voorstel voor de herbestemming van het meubilair van de raadzaal.

Er wordt beslist dat de tafels en stoelen uit de raadzaal worden verhuisd naar GC het Marca. 

17. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT PLAATSING VAN STRAATGOTEN

Op verschillende plaatsen in de gemeente moeten er straatgoten gelegd worden.

De in te plannen werken voor het leggen van straatgoten wordt goedgekeurd en uitgebreid met de 
aanleg van straatgoten op de hoek van Zeitje/Letterstraat. Deze werken worden ingepland door de 
technische uitvoeringsdienst.

18. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT DE AANLEG VAN HET OPENBAAR DOMEIN TUSSEN OPRIT EN 
RIJWEG

Het voorstel voor de afwerking van het openbaar domein tussen de oprit naar een nieuwe loods en 
openbaar domein wordt goedgekeurd. 

19. GOEDKEURING VOOR EEN TIJDELIJKE AFVOER VAN EEN DAKGOOT VIA HET VOETPAD

In het kader van verbouwingswerken aan een woning zou een regenpijp tijdelijk uitstromen op het 
voetpad om het water zo af te voeren naar de riolering. 

Er wordt toestemming gegeven om de regenpijp van het gebouw te Nederholbeekstraat 21 tijdelijk 
langs het voetpad af te voeren, op voorwaarde dat de opstelling niet langer dan tot volgende winter 
blijft. 



20. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VAN DOORTOCHT LENTEFEEST WANDELING DOOR MAARKEDAL 
EN BEWEGWIJZERING OP 22 EN 23 MEI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van Lentefeest Wandeling op 22 en 23 
mei 2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de voorwaarden en de op dit 
moment geldende coronamaatregelen.

De gemeente houdt zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.

21. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VAN DOORTOCHT EN DE BEWEGWIJZERING VAN THE STYXX

Er wordt toelating verleend aan het Centrum Ronde van Vlaanderen voor het inrichten van The Styxx, 
een individuele fietstocht, tussen 27 maart en 26 september 2021 en het bewegwijzeren van het 
parcours mits de naleving van de voorwaarden en de op dit moment geldende coronamaatregelen.

De gemeente houdt zich aan de mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens 
coronaproblematiek noodzakelijk zou zijn.

22. AANSTELLING PERSONEELSLEDEN OPSPORING VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Conform artikel 2.20 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden Joakim Lepère, adviseur woon- en 
energiebeleid Solva, en Sam Van De Walle, Technisch medewerker woningkwaliteit Solva, aangewezen 
als ‘met de opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden voor de 
gemeente Maarkedal’.

23. AANSTELLING PERSONEELSLEDEN OPSPORING VERWAARLOOSDE BEDRIJFSGEBOUWEN

Conform artikel 2.20 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden Joakim Lepère, adviseur woon- en 
energiebeleid Solva, en Sam Van De Walle, Technisch medewerker woningkwaliteit Solva, aangewezen 
als ‘met de opsporing van verwaarloosde bedrijfsgebouwen belaste personeelsleden voor de gemeente 
Maarkedal’.

24. AANSTELLING PERSONEELSLEDEN OPSPORING VERWAARLOOSDE TERREINEN

Conform artikel 2.20 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden Joakim Lepère, adviseur woon- en 
energiebeleid Solva, en Sam Van De Walle, Technisch medewerker woningkwaliteit Solva, aangewezen 
als ‘met de opsporing van verwaarloosde terreinen belaste personeelsleden voor de gemeente 
Maarkedal’.

25. BEBOSSINGSVERGUNNING - BROEKESTRAAT

Het bestuur ontving een aanvraag voor het bebossen van een perceel grond gelegen te ex-Schorisse, 
Broekestraat, 4de afd, sectie A, nr. 109A (deel) voor een oppervlakte van 2.777m². Het gaat hierbij om 
de bebossing van het restgedeelte van voormeld kadastraal perceel dat momenteel nog in 
landbouwgebruik is. De bijkomende bosaanplant zal aansluiten bij een bestaand bos van 4,4 ha.

Aan de aanvrager wordt, rekening houdend met de ligging en met het advies van departement 
landbouw en visserij en ANB, vergunning verleend om het terrein gelegen te ex-Schorisse, 4de afdeling, 
sectie A, nr. 109A (deel), te bebossen.

26. OMGEVINGSMELDING OMV_ 2021031637

Er wordt akte genomen van de melding betreffende de creatie van een zorgwoning zonder 
verbouwingen die op 23/02/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket. Deze melding 
werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen.



27. OMGEVINGSMELDING OMV_2021025754

Er wordt akte genomen van de melding betreffende veranderingen aan zijgevel, achtergevel en binnen 
een gebouw die op 23/02/2021 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket. Deze melding werd 
onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen. 

28. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020109556

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor een hernieuwing van een lopende 
vergunning en een omvorming van een deel van de dieren en wijziging en uitbreiding van een aantal 
meldingsplichtige rubrieken die per beveiligde zending werd verzonden op 3 november 2020 wordt 
vergund onder voorwaarden, voor wat betreft:

Rubriek Omschrijving Klasse
3..4.1°a Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasstraat (0,75m³/uur) 3

3.6.3.1°a) Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van hoeveslagerij na zuivering 
(0,4m³/uur) 3

6.5.1° 1 brandstofverdeelinstallatie 3

9.5.c)1°1°
Inrichting in agrarisch gebied met plaatsen voor 200 kippen waarvan:

- 50 leghennen
- 150 vleeskippen 

2

9.5.c)1°2° Inrichting in agrarisch gebied met plaatsen voor 50 vleesvarkens 2

9.5.c)1°4°

Inrichting in agrarisch gebied met plaatsen voor 96 runderen waarvan
- 26 runderen  <1 jaar
- 25 runderen tussen 1 en 2 jaar
- 41 zoogkoeien
- 4 andere runderen

2

9.6.c)1°
Inrichting in agrarisch gebied met plaatsen voor 75 schapen waarvan:

- 25 ooien
- 50 gespeende lammeren

2

15.1.1 Stalplaats voor 8 voertuigen 3
15.4.2°a) Wasinstallatie voor het wassen van voertuigen (max 9 voertuigen/dag) 3

16.3.2°a) Koelinstallatie met een totaal vermogen van 6,2kW 
Compressor met een vermogen van 2 kW 3

17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 1.650 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige mazouttank 3
19.6.2°a) 135m³ stro-opslag in een lokaal 3

28.2.c.1
Opslag van 1.050m³ dierlijke mest waarvan:

- 600m³ mengmest
- 450m³ vaste mest

3

45.4.c)1°b) Werkplaats bij verkooppunt 3
45.4.d Verkooppunt voor producten van dierlijke oorsprong (vlees en gevogelte) 3
45.4.e.1 Opslag van producten van dierlijke oorsprong: opslag van 1 ton vlees 3

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen, Essestraat 12 , 9680 Maarkedal, kadastraal bekend: 
4de  afd, sectie C, nrs. 97D, 96M.

29. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2020177721

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en 
het uitbreiden van een terras die op 28/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, 
wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Annovenstraat 58 te 9688 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie B, nr(s) 0568 B.



Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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