
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 19 april 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

Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen verontschuldigd voor agendapunt 8.  (belangenvermenging, art. 50 decreet lokaal 
bestuur)

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 VAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2021

De agenda van de gemeenteraad van 27 april 2021 wordt vastgesteld.

3. GOEDKEURING AANREKENINGEN 

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen/bestelbonnen. Het betreft uitgaven 
waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen/bestelbonnen worden vastgesteld:
• Lijst G/2021/46 voor een bedrag van 99.145,85 euro

4. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE SLUIKSTORTEN 2017

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2 van het aanslagjaar 2017 (belasting op sluikstorten) 
voor een bedrag van 200 euro wordt oninbaar verklaard.

5. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE ALGEMENE MILIEUBELASTING 2018

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2482 van het aanslagjaar 2018 (algemene 
milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro wordt oninbaar verklaard.

6. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE ALGEMENE MILIEUBELASTING 2018 EN 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2443 van het aanslagjaar 2018 (algemene 
milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro en het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 
2466 van het aanslagjaar 2019 (algemene milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro worden 
oninbaar verklaard.

7. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE ALGEMENE MILIEUBELASTING 2018 EN 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2444 van het aanslagjaar 2018 (algemene 
milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro en het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 
2467 van het aanslagjaar 2019 (algemene milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro worden 
oninbaar verklaard.



8. AANSTELLING VAN EEN AFDELINGSHOOFD INTERNE ZAKEN IN STATUTAIR VERBAND A1A- A3A NA 
AFLOOP PROEFPERIODE

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van een afdelingshoofd Interne 
Zaken in statutair verband A1a-A3a na afloop van de proefperiode.

9. AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH ASSISTENT D1-D3 BUITEN FORMATIE WEGENS 
HOOGDRINGENDHEID

Naar aanleiding van een aantal langdurige afwezigheden en het nakend pensioen van een vastbenoemd 
technisch assistent D1-D3, wordt na geheime stemming een technisch assistent D1-D3 aangesteld in 
voltijds contractueel verband. Deze aanstelling gebeurt buiten formatie wegens hoogdringendheid. De 
geldende wervingsreserve technisch assistent wordt hiervoor aangesproken.

10. VACCINATIEVERLOF STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN

De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed betreffende vaccinatieverlof voor 
contractuele personeelsleden. Om statutaire personeelsleden eveneens een dienstvrijstelling te kunnen 
geven, dient de RPR te worden aangepast. Gelet op de duurtijd van die procedure en de dringendheid 
van de maatregel beslist het college van burgemeester en schepenen om aan de statutaire 
personeelsleden tot en met 31 december 2021 dienstvrijstelling toe te kennen om zich te laten 
vaccineren tegen COVID-19.

11. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN ETIKHOVE

Het bestuur ontving op 05 april 2021 een aanvraag tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie 
op de begraafplaats van Etikhove.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een grafconcessie voor twee personen voor een termijn 
van dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Etikhove mits de naleving van 
de vooropgestelde voorwaarden.

12. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN LOUISE-MARIE

Het bestuur ontving op 07 april 2021 een aanvraag tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie 
op de begraafplaats van Louise-Marie.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een grafconcessie voor twee personen voor een termijn 
van dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Louise-Marie mits de naleving 
van de vooropgestelde voorwaarden.

13. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN SCHORISSE

Het bestuur ontving op 7 april 2021 een aanvraag tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie op 
de begraafplaats van Schorisse.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een grafconcessie voor twee personen (urnen) voor een 
termijn van dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Schorisse mits de 
naleving van de vooropgestelde voorwaarden.

14. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN NUKERKE

Het bestuur ontving op 12 april 2021 een aanvraag tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie 
op de begraafplaats van Nukerke.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een grafconcessie voor twee personen voor een termijn 
van dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Nukerke mits de naleving van de 
vooropgestelde voorwaarden.



15. BESPREKING BENAMING EN SIGNALISATIE VAN HET JEUGD- EN BEWEGINGSCOMPLEX 'DE MAALZAAK'

Als benaming voor het gebouw wordt gekozen voor ‘Vrijetijdscentrum De Maalzaak’. Er wordt beslist 
om signalisatieborden te plaatsen aan het begin en einde van de Maalzaakstraat, aan de afritten van de 
N60 en in de dorpskernen van de deelgemeenten.

Daarnaast wordt beslist een logo te laten ontwerpen en het ontwerp ervan uit te besteden aan Stephan 
David. Het logo zal bestaan uit een embleem en het woordmerk ‘De Maalzaak’. Er wordt een naambord 
met verlichting aan de gevel van het vrijetijdscentrum bevestigd. 

Voor de benaming van de verschillende ruimtes in het gebouw wordt beroep gedaan op de 
heemkundige kring Businarias. Na overleg tussen de heemkundige kring en de dienst Vrije Tijd wordt 
een voorstel voor benaming aan het college voorgelegd.

16. KENNISNAME PARTNERGEMEENTEN

In de zitting van maandag 25 mei 2020 werd reeds beslist om op zoek te gaan naar partnergemeenten 
om Maarkedal toeristisch in de kijker te zetten bij inwoners van een gelijkwaardige gemeente en zo 
onze horeca en logiesuitbaters te steunen door mensen naar hier te lokken. 

Er wordt kennisgenomen dat Hooglede en Hoeselt partnergemeente zijn en dat de promotie tussen de 
gemeentes wordt opgestart in juni. 

17. KENNISNAME VAN HET OVERZICHT VAN DE WERKOPDRACHTEN EN UITVOERINGSTERMIJN VAN DE 
WERKOPDRACHTEN TOT EIND 2020

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen wordt een overzicht van alle werkopdracht in 
3P met aanvraagdatum en uitvoeringsdatum per opdracht ter kennisname voorgelegd, waarvan wordt 
kennisgenomen.

18. AANLEG WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN N457: GOEDKEURING VAN DE DIENSTORDER VAN 
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER VOOR COMPENSATIE VAN CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE 
UITVOERING VAN HET PROJECT. 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een dienstorder opgemaakt voor compensatie van de 
toegepaste coronamaatregelen tijdens de uitvoering van project N457 en vraagt de gemeente om dit 
ook toe te passen. 

Aquafin ging reeds in op deze vraag. Farys liet weten dat zij, na intern overleg, beslist hebben deze 
dienstorder niet te volgen en een ‘wetgevend initiatief’ af te wachten. 
Er wordt beslist dat het standpunt van Farys wordt gevolgd. Er wordt niet ingegaan op het dienstorder 
van AWV.

19. PROJECT WEGENIS KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING SCHULDVORDERING 1 VAN DE 
STUDIEOPDRACHT

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering 1 voor de studieopdracht van het 
project wegenis Kolpaartstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

20. PROJECT WEGENIS KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING SCHULDVORDERING 2 VAN DE 
STUDIEOPDRACHT

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering 2 voor de studieopdracht van het 
project wegenis Kolpaartstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

21. PROJECT WEGENIS KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING SCHULDVORDERING 3 VAN DE 
STUDIEOPDRACHT



Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering 3 voor de studieopdracht van het 
project wegenis Kolpaartstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

22. PROJECT WEGENIS KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING SCHULDVORDERING 4 VAN DE 
STUDIEOPDRACHT

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering 4 voor de studieopdracht van het 
project wegenis Kolpaartstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

23. PROJECT WEGENIS KOLPAARTSTRAAT: GOEDKEURING SCHULDVORDERING 5 VAN DE 
STUDIEOPDRACHT 

Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering 5 voor de studieopdracht van het 
project wegenis Kolpaartstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

24. PROJECT WEGENIS RATTEPOEL-WIJMIERSTRAAT: GOEDKEURING STUDIEKOSTEN - SCHULDVORDERING 
1
Er wordt kennisgenomen van de goed te keuren schuldvordering voor het project wegenis Rattepoel-
Wijmierstraat en er wordt beslist hieraan goedkeuring te verlenen.

25. GOEDKEURING VOOR HET PLAATSEN VAN WEGWIJZERS OP OPENBAAR DOMEIN

De projectleider vraagt toestemming om borden te laten maken en plaatsen die de weg wijzen naar de 
nieuwe gebouwen van AZ Glorieux in de Glorieuxstraat. Er wordt toestemming verleend voor de 
plaatsing van de nieuwe wegwijzers.

26. GOEDKEURING VAN MEERWERKEN VOOR DE OMGEVINGSAANLEG VOOR HET WOONPROJECT 
PUTTENE

Na aanleg van de parkstenen in het parkgebied Ter Gauwen werd vastgesteld dat er teveel niet-
plaatselijk verkeer door Puttene rijdt. Niet alleen wordt de weg zelf vaak gebruikt, ook wordt er soms 
per ongeluk over de wandelpaden gereden, die daar niet voor bestemd zijn. Daarop werd beslist om een 
‘knip’ te voorzien, in combinatie met aangepast verkeersborden en signalisatie. 
Aannemer Besix heeft een offerte opgemaakt voor levering en plaatsing van paaltjes ter hoogte van de 
‘knip’ en aan het begin en einde van de wandelpaden. 

De offerte voor het leveren en plaatsen van paaltjes voor parkgebied ‘Ter Gauwen’ wordt goedgekeurd.

27. GOEDKEURING VAN DE DOORTOCHT VAN EEN VESPARIT OP HET GRONDGEBIED VAN MAARKEDAL OP 
ZONDAG 20 JUNI 2021

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van een Vesparit op zondag 20 juni 
2021 en het bewegwijzeren van het parcours mits de naleving van de voorwaarden.

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.

28. GOEDKEURING VAN EEN AANVRAAG TOT ORGANISATIE VAN EEN ONLINE ACTIVITEIT VAN DE 
JEUGDRAAD

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van een online activiteit op een nog 
later te bepalen tijdstip.

Er wordt toelating verleend aan de Jeugdraad om hun online activiteit te organiseren, mits het 
respecteren van de op dat moment geldende coronamaatregelen.



29. GOEDKEURING VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN MAARKEDAL EN TMVW INZAKE DE 
UITVOERING VAN DE ZUIVERINGSACTIVITEIT

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maarkedal en Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) inzake de uitvoering van de zuiveringsactiviteit wordt 
principieel goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst wordt in de eerstkomende 
gemeenteraadszitting ter goedkeuring voorgelegd.

30. BEZWAAR MET BETREKKING TOT ONTVANGEN FACTUUR VOOR SLUIKSTORT

Op 27 december 2020 werd door de technische uitvoeringsdienst een sluikstort van ongeveer 1m³ 
snoeiafval vastgesteld in de gemeenteweg Holandstraat ter hoogte van volgend kadastraal perceel: 2de 
afd, sectie B, nr. 338A. Het snoeiafval was afkomstig van de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd aan de 
aanpalende wilgenbomen.
Het aanwezige snoeiafval in de aanpalende gracht zorgde op voormelde datum voor wateroverlast in de 
Holandstraat.

Aan voormeld persoon werd, in toepassing van ons gemeentelijk retributiereglement op het ophalen 
van afvalstoffen ingevolge sluikstorten voor de periode 2020-2025, een factuur overgemaakt voor het 
opruimen van deze sluikstort. Betrokkene diende een bezwaarschrift in m.b.t. de ontvangen factuur.

Het bezwaar wordt ingewilligd en de retributie op sluikstort wordt oninbaar gesteld.

31. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021024350

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
handelspand, die op 11/02/2021 werd ingediend en opgeladen op het omgevingsloket, wordt vergund 
mits de naleving van de voorwaarden. 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Etikhovestraat 11 te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie A, nr(s) 502 M en 502 K 2.

32. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021019284

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een 
zonevreemde ééngezinswoning op een gewijzigde plaats en het slopen van bijgebouwen die op 
07/02/2021 opgeladen en ingediend op het omgevingsloket wordt vergund mits de naleving van de 
vooropgestelde voorwaarden

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Weitstraat 18 te 9681 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie C, nr(s) 0489 F en 0490 K.

33. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021019315

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen die op 
01/02/2021 analoog werd ingediend en op 03/02/2021 werd opgeladen op het omgevingsloket, wordt 
vergund mits de naleving van de voorwaarden. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapelleberg 23 te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 3de AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 0401 R en 0403 D.

34. OMGEVINGSMELDING OMV_2021056550

Er wordt aktegenomen van de omgevingsmelding van stedenbouwkundige handelingen die op 
28/03/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket.



Deze melding heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 138 te 9681 Maarkedal, 
en met als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie C, nr(s) 1139 B 14.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


