
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 29 maart 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 ZITTINGEN

Overeenkomstig artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. 

De notulen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van maandag 22 en vrijdag 
26 maart 2021 worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET 
AANSLAGJAAR 2020

De financiële dienst verzoekt de vaststelling en de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- tweede verblijven.

Het kohier voor de belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020 wordt vastgesteld op 61 
artikels voor een totaal bedrag van 37.500,00 euro en uitvoerbaar verklaard. 

3. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN HET KOHIER ALGEMENE MILIEUBELASTING 
VOOR TWEEDE VERBLIJVEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2020

De financiële dienst verzoekt de vaststelling de uitvoerbaar verklaring van volgende kohieren:
- algemene milieubelasting tweede verblijven.

Het kohier voor de algemene milieubelasting tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020 wordt 
vastgesteld op 61 artikelen voor een totaal bedrag van 2.250,00 euro en uitvoerbaar verklaard.

4. JAARREKENINGEN 2020 MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN: ADVIES

Het centraal kerkbestuur ging over tot de gecoördineerde indiening van de rekeningen 2020 van de 
Maarkedalse kerkfabrieken (O.L.V. Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius 
te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem en Sint-Petrus te Schorisse).

Het verlenen van een advies over de jaarrekeningen 2020 van de Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V. 
Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem 
en Sint-Petrus te Schorisse wordt geagendeerd voor de gemeenteraad.

5. KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD OLV HEMELVAART NUKERKE

Er wordt kennisgenomen van de notulen van de kerkraad Nukerke dd 14/02/2021.

6. KENNISNAME VAN DE VERDERE PLANNING VOOR DE HERINRICHTINGSWERKEN IN HET 
ADMINISTRATIEF CENTRUM

Er wordt kennis genomen van de planning voor de werken in het Administratief Centrum en de sluiting 
van het Administratief Centrum voor het publiek op donderdag 29 en vrijdag 30 april 2021.



7. VASTLEGGEN VAN DE MODALITEITEN VOOR DE VERKOOP VAN OUD MEUBILAIR UIT HET 
ADMINISTRATIEF CENTRUM

Vooraleer het meubilair uit het Administratief Centrum dat geen herbestemming kreeg af te voeren 
naar het recyclagepark wensen we de deze items te koop aan te bieden. Onder voorbehoud van de 
goedkeuring van het reglement op de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2021 worden de 
modaliteiten hiervoor vast gelegd.

8. AANMELDING OPROEP SUBSIDIE PLATTELANDSLOKET

De provincie lanceerde een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op 
het platteland verbeteren. 

Er wordt ingegaan op de oproep voor provinciale plattelandsprojecten. Actie 62 ‘Opwaardering 
dorpsplein Kerkem’ en actie 55 ‘Verfraaien van het Nukerkeplein’ uit het meerjarenplan 2020-2025 
worden, na verder afstemmen van de mogelijkheden, als projectidee aangemeld tegen 15 april 2021.

9. KENNISNAME VAN DE ONTSLAGNAME DOOR EEN PERSONEELSLID

Er wordt kennis genomen van het schrijven van 25 maart 2021, waarin de medeweker haar ontslag 
aanbiedt als deskundige organisatiebeheer. De opzegtermijn van zes weken gaat in op 5 april 2021 en 
loopt tot en met 16 mei 2021.

10. OPSTART VAN DE PROCEDURE VOOR DE AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE 
VAN DESKUNDIGE VRIJE TIJD B1-B3

Naar aanleiding van interne verschuivingen zal er op korte termijn een functie van deskundige Vrije Tijd 
vacant komen. Om deze snel te kunnen invullen wanneer deze effectief vacant komt, zal reeds een 
selectieprocedure worden opgestart voor de aanleg van een wervingsreserve voor deze functie. 

De procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van deskundige Vrije Tijd expert 
jeugd en sport (B1-B3), in voltijds contractueel verband, wordt opgestart. Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd met een looptijd van 1 jaar, telkens verlengbaar met 1 jaar tot zij de maximale 
geldigheidsduur van 3 jaar heeft bereikt.

Het selectieprogramma wordt als volgt vastgesteld:

 Schriftelijk gedeelte (100 punten) (open boek gedeelte)
 Assessmentgedeelte
 Mondeling gedeelte (100 punten)

De selectieprocedure wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en via de sociale media, op de 
website van de VDAB en in een extern gedrukt medium.

11. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS: INVULLING AANVRAAG EXTRA 
LESTIJDEN LEERACHTERSTAND CORONA

De gemeentelijke basisschool De Kleine Reus kreeg goedkeuring aanvraag extra lestijden 
leerachterstand Corona. 
Er stelde zich een persoon kandidaat voor deze invulling. Deze kandidate wordt aangesteld als 
leerkracht lager onderwijs van 22 maart tot 30 juni om deze uren in te vullen.

12. TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER 
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS

Een leerkracht lager onderwijs kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan. Betrokkene wenst 
haar aanstelling tijdelijk te verminderen met 4/24L uur per week met ingang van 19 april 2021 tot 30 
juni 2021.



Aan de aanvrager wordt de verlofaanvraag TYPE Zorgkrediet voor het volgen van een opleiding met 4 
uur per week toegestaan voor de periode van 19 april 2021 tot 30 juni 2021.

13. KENNISNAME VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE VERKIEZING VAN DE GELEDING VAN DE DE 
SCHOOLRAAD VAN GBS DE KLEINE REUS

Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal betreffende de verkiezing van de geleding van ouders 
en personeelsleden van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool (GBS) 'De Kleine Reus'.

14. KENNISNAME RESULTATEN AANBODBEVRAGING BESCHIKBARE EN TOEKOMSTIGE CAPACITEIT IN DE 
BASISSCHOLEN IN MAARKEDAL

Op vraag van het departement onderwijs loopt in samenwerking met de KU Leuven een 
aanbodbevraging met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor schoolinfrastructuur 
2022-2024. Het verzamelen van de informatie van de verschillende scholen gebeurt door het lokaal 
bestuur en moet bezorgd worden tegen uiterlijk 5 april. 

Er wordt kennisgenomen van de resultaten van de aanbodbevraging omtrent de beschikbare en 
toekomstige capaciteit in de basisscholen in Maarkedal. 

15. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN LOSSE STANDPLAATSEN VOOR 
AMBULANTE HANDEL DOOR CARILLO

Er wordt, mits de naleving van de voorwwarden, goedkeuring verleend aan ‘Carillon - de lekkerste pizza’ 
voor inname van een standplaats voor ambulante handel voor de verkoop van pizza op onderstaande 
data en plaatsen: 
• woensdagen 7 april, 5 mei en 9 juni: 9 tot 14 uur – Sint-Petruskerk Schorisse 
• woensdagen 14 april, 19 mei en 16 juni: 9 tot 14 uur – Etikhoveplein Etikhove
• woensdagen 21 april, 26 mei en 23 juni: 9 tot 14 uur – dorpsplein Nukerke 
• woensdagen 28 april, 2 juni en 30 juni: 9 tot 14 uur -  dorpsplein Maarke Kerkem

16. GOEDKEURING UITSTEL INSCHRIJVINGSDATUM GEMEENTELIJKE ZOMERACTIVITEITEN

De inschrijvingen voor de zomeractiviteiten worden uitgesteld naar een nog te bepalen datum. De 
hierboven omschreven communicatie wordt goedgekeurd. 

17. KENNISNAME VAN DE ANNULATIE VAN DE WIELERDOORTOCHT CHASING CANCELLARA OP 8 MEI 2021

Op 18 maart 2021 ontving het bestuur een schrijven van Team Chasing Cancellara Flanders. 

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Team Chasing Cancellara Flanders dd 18 maart 2021 
betreffende de annulatie van hun evenement op 8 mei 2021 en de verplaatsing ervan naar lente 2022.

18. GOEDKEUREN VAN BEVLAGGINGSACTIE VAN DE VLAAMSE VOLKSBEWEGING TIJDENS DWARS DOOR 
VLAANDEREN OP 31 MAART 2021 EN DE RONDE VAN VLAANDEREN OP 4 APRIL 2021

Er wordt voorwaardelijke toelating verleend aan de Vlaamse Volksbeweging voor een bevlaggingsakte 
tijdens de Ronde op 4 april 2021 en tijdens Dwars door Vlaanderen op 31 maart 2021. 

19. VASTSTELLEN VAN DE RAPPORTERING VAN DE GEPRESTEERDE WERKUREN VAN DE 
DOELGROEPMEDEWERKERS VOOR MILIEU- EN NATUURTAKEN (MINAWERKERS) VOOR HET 
WERKINGSJAAR 2020

Het overzicht van de gepresteerde werkuren, zoals overgemaakt door Grijkoort, wordt goedgekeurd. Dit 
overzicht zal in het kader van de rapporteringsplicht voor de subsidie voor de uitvoering van milieu- en 
natuurtaken door doelgroepwerknemers overgemaakt worden aan het departement Omgeving van de 
Vlaamse overheid.



20. KENNISNAME VAN DE ANNULATIE VAN DE KWAREMONT BELISOL CLASSIC VOOR WIELERTOERISTEN 
OP 1 EN 2 MEI 2021

Op 24 maart 2021 ontving het bestuur een schrijven van Fun Bikers Kuurne. 

Er wordt kennisgenomen van het schrijven van Fun Bikers Kuurne dd 24 maart 2021 betreffende de 
annulatie van hun evenement voor wielertoeristen van 1 en 2 mei 2021 en de verplaatsing ervan naar 
lente 2022.

21. GOEDKEURING VAN DE AANGEPASTE KLEINSCHALIGE PAASACTIE OP MAANDAG 5 APRIL 2021 IN 
LOUISE-MARIE MANOR & GARDENS

Het bestuur ontving een aangepaste versie van het reeds aangevraagde evenement. De aanpassingen 
aan de organisatie van kleinschalige Paasactie met zoektocht voor -12 jarigen en  de verkoop van de 
take-away boxen op privaat domein Louise-Marie Manor & Gardens op maandag 5 april 2021 worden 
goedgekeurd als de op dat moment geldende coronamaatregelen dit toelaten. De op dat moment 
geldende coronamaatregelen dienen strikt te worden nageleefd. De gemeente houdt zich aan de 
mogelijkheid tot intrekken van deze gunning, indien dit wegens coronaproblematiek noodzakelijk zou 
zijn.

22. CORRECTIEBESLUIT MET BETREKKING TOT DE VERGUNNINGSTERMIJN VOOR EEN DEEL VAN DE 
OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020109556

In zitting van 1 maart 2021 werd de omgevingsvergunning (OMV_2020109556 – gemeentelijk nummer 
2020/118) voor het uitbreiden, wijzigen en hernieuwen van de milieuvergunning voor de inrichting 
gelegen Essestraat 12 te 9680 Maarkedal goedgekeurd voor een termijn van onbepaalde duur.

De vergunningstermijn voor de omgevingsvergunning, OMV_2020109556 – gemeentelijk nummer 
2020/118, wordt als volgt aangepast:

Volgende rubrieken worden vergund voor onbepaalde duur:

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°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

Volgende rubrieken worden vergund tot 31 december 2030

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

23. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020174160

De aanvraag voor het bekomen va een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 
zonevreemde ééngezinswoning en bijgebouw op een gewijzigde plaats, en omgevingsaanleg die op 
21/12/2020 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, .wordt vergund mits de naleving van 
de voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fremisstraat 1A te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 3 AFD (Maarke – Kerkem), sectie A, nr(s) 1602A.

24. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKING MET BOS+ VOOR DE AANLEG VAN EEN GEBOORTEBOS

In zitting van 22 februari 2021 werd reeds beslist om voor de aanleg van het geboortebos samen te 
werken met de bosgroep. De vraag wordt gesteld of de bosgroep bij Bos+ dient na te vragen of we kans 
maken op subsidie. 

Na beraadslaging wordt beslist  dat voor de aanleg van het geboortebos de focus wordt behouden op 
het verwerven van overheidssubsidies en wordt de piste van (private) subsidies via Bos+ niet 
weerhouden.

25. GOEDKEURING VAN DE VRAAG VAN ABESIM OMTRENT DE SCHRAPPING VAN EEN KADASTRAAL 
PERCEEL ALS RISICOGROND

Het bestuur ontving een vraag van Abesim tot schrapping van een perceel uit de inventaris van de 
risicogronden. Het betreft volgend kadastraal perceel 2de afd, sectie B, nr 676g, gelegen Donderij 4.

Het perceel met als kadastrale omschrijving, 2de afdeling, sectie B, nr. 676g, wordt geschrapt uit de 
inventaris voor risicogronden van OVAM.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


