
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 26 april 2021 om 13.35 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. OVERZICHT DIVERSE SUBSIDIEOPROEPEN

Op regelmatige basis ontvangt het bestuur subsidieoproepen. Deze gaan uit van diverse instanties en 
overheden en worden ons telkens ook bezorgd door de subsidioloog van Solva. 

Sedert januari 2021 is er een maandelijks intern overleg met de afdelingshoofden, algemeen en 
financieel directeur. De nieuwe subsidieoproepen worden er telkens besproken en organisatiebreed 
afgetoetst aan het meerjarenplan. 

De verschillende oproepen en de motivatie om hier wel of niet op in te tekenen wordt in een overzicht 
bijgehouden. Vanuit het overleg met de afdelingshoofden wordt voorgesteld om over de nieuwe 
oproepen en de aftoetsing te rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen. Op die 
manier kan het college van burgemeester en schepenen deze aftoetsing ook bijsturen indien hen dit 
opportuun lijkt. 

Er wordt kennisgenomen van de werkwijze en het overzicht van de subsidieoproepen in 2021 en het 
gevolg dat er aan gegeven wordt. 

3. TOELICHTING KANDIDATUUR 'LANDSCHAPSPARK VLAAMSE ARDENNEN' DOOR REGIONAAL 
LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN: VASTLEGGEN DATUM 

Midden april werd de oproep voor Landschapsparken gelanceerd. Het regionaal landschap Vlaamse 
Ardennen zou graag, samen met partners, zijn schouders onder een kandidatuur voor “Landschapspark 
Vlaamse Ardennen” zetten. 

Het regionaal landschap Vlaamse Ardennen wordt uitgenodigd voor een toelichting omtrent de 
kandidatuur ‘Landschapspark Vlaamse Ardennen’ in de zitting van 3 mei 2021 om 13.30 uur.

4. BESPREKING CORONA IMPACT MONITOR LOKALE BESTUREN

Met de Corona-Impact Monitor Lokale Besturen wordt aan gemeenten een tool geleverd om een 
duidelijk beeld te krijgen van de dagelijkse impact van corona op de inwoners en het socio-economisch 
weefsel. Het onderzoek loopt van 1 tot en met 15 mei. Resultaten worden geleverd op 27 mei. De 
kostprijs voor deelname is 3.500 euro excl. 21 % btw, of 4.235 euro incl. btw. 

Er wordt niet ingetekend op de Corona-Impact Monitor voor Lokale Besturen. 



5. GOEDKEURING DEELNAME ZONNEBLOEMENACTIE THINK PINK

Het bestuur ontving een schrijven van Think Pink Europe. Think Pink heeft momenteel als 
borstkankerorganisatie een zonnebloemenactie lopen en informeert of het gemeentebestuur interesse 
heeft in de aankoop van potten zonnebloemen, geschikt voor binnen of buiten. 
Er wordt deelgenomen aan de zonnebloemenactie van Think Pink. 

6. 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/2021/50 voor een bedrag van 42.198,72 euro

7. 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/2021/51 voor een bedrag van 
13.133,31 euro.

8. VASTSTELLING EN HET UITVOERBAAR VERKLAREN VAN KOHIER VOOR DE BELASTING OP HET 
VERSPREIDEN VAN NIET-GEADRESSEERD RECLAMEDRUKWERK VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 
HET AANSLAGJAAR 2021 

Het kohier voor de belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk voor het 
eerste kwartaal van het aanslagjaar 2021 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

9. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE BELASTING OP RECLAMEDRUKWERK 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 216 van het aanslagjaar 2019 (belasting op 
reclamedrukwerk) voor een bedrag van 70 euro en het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 
294 van het aanslagjaar 2019 (belasting op reclamedrukwerk) voor een bedrag van 50 euro wordt 
oninbaar verklaard.

10. ONINBAARSTELLING BETREFFENDE ALGEMENE MILIEUBELASTING 2019

Het openstaande bedrag betreffende kohierartikel 2480 van het aanslagjaar 2019 (algemene 
milieubelasting) voor een bedrag van 37,50 euro wordt oninbaar verklaard.

11. AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS

Vanaf 19 april zijn er 9 instaplestijden kleuter beschikbaar. Er stelden zich drie kandidaten voor deze 
opdracht. Deze kandidaten worden aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs van 19 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021.

12. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN SCHORISSE

Het bestuur ontving op 18 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 voor een termijn 
van dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Schorisse mits de naleving van 
de vooropgestelde voorwaarden.

13. AKTENAME VAN DE AANSLUITING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING



Er wordt aktegenomen van de aansluiting van een verzekeringsovereenkomst betreffende de preventie 
van brand en ontploffing en de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen. 

14. AKTENAME VAN DE AANSLUITING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING VAN REFUGE KAPELLEBERG BV

Er wordt aktegenomen van de aansluiting van een verzekeringsovereenkomst betreffende de preventie 
van brand en ontploffing en de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen van Refuge Kapelleberg BV. 

15. AKTENAME VAN DE SCHORSING VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING VAN LADEUZE NV

Er wordt aktegenomen van de schorsing van de verzekeringsovereenkomst betreffende de preventie 
van brand en ontploffing en de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen voor Ladeuze nv. 

16. GOEDKEURING ONDERTEKENING ERKENNINGSAANVRAAG LOGO GEZOND+VZW 

Er wordt aan het gemeentebestuur van Maarkedal gevraagd om de erkenningsaanvraag te 
ondersteunen van Logo Gezond+vzw bij de Vlaamse Regering. 

De erkenningsaanvraag van Logo Gezond+vzw wordt ondersteund door ondertekening van het ter 
beschikking gestelde document.

17. VRAAG TOT AANSLUITING VAN PRIVATE DRAINAGE OP RIOLERING

Een bewoner van Weitstraat legde een drainage aan in zijn achtertuin om het overtollig water af te 
voeren. De leidingen komen allemaal nu allemaal samen aan in een zijstraat van de Weitstraat. 
Betrokkene bevraagt de mogelijkheidheid om de drainage aan te sluiten op de riolering.
Een medewerker van Farys heeft dit ter plaatse bekekenen heeft een raming opgemaakt voor het 
uitvoeren van deze werken. Deze bedraagt 4.758,34 euro inclusief btw. 

Er wordt beslist dat aan Farys kan meegedeeld worden dat de werken kunnen uitgevoerd worden 
conform de offerte van Farys indien de aanvrager opteert voor een aansluiting op de riolering.

18. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT HET VERHARDEN VAN HET DEEL OPENBAAR DOMEIN VAN 
EEN TOEGANG NAAR EEN ACHTERTUIN

De vraag omtrent het verharden van een stuk openbaar domein als toegang naar een achtertuin wordt 
goedgekeurd. 

19. GOEDKEURING VAN DE PLANNING VOOR DE UITVOERING VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN 
IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN

Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken en planning voor de energiebesparende maatregelen 
in de basisscholen. 

De opdracht wordt in 2 percelen verdeeld, nl. een perceel “buitenschrijnwerk” en een perceel 
“stookplaatsrenovatie”. Waarbij het perceel “buitenschrijnwerk” bij voorkeur wordt uitgevoerd in de 
zomervakantie en uiterlijk eind 2021 en het perceel “stookplaatsrenovatie” kan uitgesteld worden naar 
het voorjaar 2022.

20. GOEDKEURING VAN EEN KOSTELOZE AANSLUITING OP DE RIOLERING IN HET KADER VAN 
RIOLERINGSPROJECT STATIONSBERG



Een eigenaar van een woning langs de Stationsberg heeft de afkoppelingswerken in het kader van 
rioleringsproject reeds uitgevoerd en vraagt een aansluiting op de riolering. 

De kosteloze aansluiting op de riolering van de woning wordt goedgekeurd.

21. BEPALING VAN DE LOCATIES VOOR HET INSECTVRIENDELIJK ZAAI- EN MAAIBEHEER IN KADER VAN DE 
ACTIE 'MAAI MEI NIET'

Het bestuur neemt deel aan de actie 'Maai mei niet' door op een aantal plaatsen beperkt te maaien in 
functie van insecten. In zitting van 12 oktober 2020 werden een aantal zones geopteerd waar er in het 
voorjaar van 2021 een bloemenmengsel zou kunnen worden ingezaaid en er beperkt zou kunnen 
gemaaid worden. 

Op onderstaande plaatsen wordt een bloemenmengsel ingezaaid en wordt er beperkt gemaaid. 
Daarnaast worden ter hoogte van de ingezaaide locaties worden signalisatieborden geplaatst die de 
deelname aan de ‘Maai Mei Niet’ aankondigen:

 Plein Louise-Marie
 Kapel Sint-Vincentius
 Strook langs Hollebeekpad
 Grasveld naast begraafplaats Nukerke

22. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021029169

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor gevelisolatie en -renovatie die op 
24/02/2021 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 Ronsestraat 11 bus 1 en Ronsestraat 11 bus 
101 te Maarkedal 9688, en met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), sectie B, 
nr(s) 0233 R.

23. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021032752

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het Spijkerbos 
die op 23/02/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits de 
naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein aansluitend op het Spijkerbos met als kadastrale 
omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), nr(s) 0130, ook benoemd als Albosschen (weiland). 

24. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020113315

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
zonevreemde ééngezinswoning die op 06/01/2021 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 Dieriksstraat 13 te 9681 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 0380 D.

25. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021070527

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel die 
op 20/04/2021 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 Ellestraat 20 te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD (Etikhove), sectie B, nr(s) 76 L.



26. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021033995

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en 
plaatsen van een zwembad die op 24/02/2021 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 Pontstraat 52 te 9680 Maarkedal, en met als 
kadastrale omschrijving MAARKEDAL 2de AFD (Nukerke), sectie B, nr(s) 830 V.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester


