Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 29 januari 2019 om 19.00 uur
Aanwezig:
DE BOEVER Steve, Voorzitter
NACHTERGAELE Joris, Burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon,
VAN WELDEN Marijke, LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
De verslagen van de zitting van de gemeenteraad van 18 december 2018 en 2 januari 2019 worden
goedgekeurd.
Tussenkomsten
Raadslid Herman Van Boven merkt op dat in het verslag van de zitting van 18 december 2018 het
raadsbesluit aangaande de goedkeuring van een belastingreglement voor het gebruik van het
gemeentelijk containerpark
niet werd aangepast aan de opmerking die hij formuleerde, nl. dat in het reglement is opgenomen dat
de aanbreng van landbouwfolie betalend is, terwijl dat twee maal per jaar gratis kan.
Antwoord: het klopt dat de inzameling van de landbouwfolie niet betalend is tijdens de 2 specifieke
inzamelperiodes, maar de intercommunale verplicht het bestuur om de inzamelkost in het reglement op
te nemen. Het bestuur neemt echter deze kost ten laste tijdens de campagnemaanden. Het reglement is
dus goedgekeurd zoals het in de gemeenteraad van december 2018 werd voorgelegd.

2.

KENNISNAME WAARNEMEND VOORZITTER
Feiten en context
Conform art. 7, §5, derde lid DLB moet de voorzitter vervangen worden als hij om een andere reden dan
de redenen, vermeld in het eerste lid, tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid
betrokken partij is als vermeld in artikel 27 .
Voorzitter Steve De Boever heeft bij mailbericht van 10 januari 2019 opgedragen aan gemeenteraadslid
Tom D’hont om het voorzitterschap waar te nemen.
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 7 §5.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de aanduiding van gemeenteraadslid Tom D’hont als waarnemend
voorzitter.
3.

VASTLEGGEN VAN DE DATA VAN DE ZITTINGEN IN 2019
Naar analogie met voorgaande jaren worden de raadszittingen ingepland elke laatste dinsdag van de
maand, uitgezonderd in de maanden oktober en december waarin de zitting wordt verschoven door de
schoolvakanties.
Volgende data worden vastgelegd:











4.

29 januari
26 februari
26 maart
30 april
28 mei
25 juni
24 september
22 oktober
26 november
19 december

GOEDKEUREN VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD
Feiten en context
Art. 38 DLB verplicht de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode zijn werking nader te regelen
in een huishoudelijk reglement. Het Decreet Lokaal Bestuur geeft tevens aan welke aangelegenheden de
raad in dit reglement dient te regelen. Uiteraard kan de gemeenteraad ook andere onderwerpen
aangaande zijn werking daarin opnemen, deze mogelijkheid is ook aangegeven in sommige bepalingen
van het DLB. Het ontwerp van huishoudelijk reglement dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt
voorgelegd is een model dat door de vereniging van steden en gemeenten is aangereikt en bijgewerkt
werd overeenkomstig de werking van de gemeenteraad in Maarkedal.
Bevoegdheid
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.
Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Tussenkomsten
De voorzitter en burgemeester geven toelichting bij een aantal artikelen uit het huishoudelijk
reglement.
Voor de toelichting en tussenkomsten van raadsleden bij dit agendapunt wordt verwezen naar het
zittingsverslag.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
5.

GOEDKEUREN VAN EEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR MANDATARISSEN
Feiten en context
Art. 39 DLB bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt. De deontologische code
kan omschreven worden als het geheel van beginselen, gedragsregels die gemeenteraadsleden als
leidraad nemen bij de uitoefening van hun mandaat. Het ontwerp van de deontologische code dat aan
de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd is een model dat door de vereniging van steden en
gemeenten is aangereikt.
Bevoegdheid
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 39.
Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
De deontologische code voor lokale mandatarissen wordt goedgekeurd.

6.

AANMELDSYSTEEM ONDERWIJS
Feiten en context
Ingevolge het akkoord van de Vlaamse regering over het nieuwe inschrijvingsrecht, zouden scholen met
een capaciteitstekort met ingang van 1 maart 2019 met een aanmeldingssysteem moeten werken. In
overleg met de directies van de verschillende netten werd voorgesteld een gezamenlijk
aanmeldingssysteem op te starten. Dit punt werd geagendeerd op de gemeenteraad van december,
aangezien een de aanmeldingsdossiers voor 31 januari 2019 moeten ingediend worden. De Raad van de
Franse Gemeenschapscommissie riep echter een belangenconflict in tegen het voorstel, waardoor het
decreet niet tijdig goedgekeurd geraakte en het punt werd verdaagd.
Scholen zijn vrij om al dan niet in te stappen voor het schooljaar 2019-2020. Op vraag van de directies,
werd een gezamenlijk aanmeldsysteem uitgesteld tot het schooljaar 2020-2021.
In afwachting had het college beslist toch individueel een aanmeldsysteem op te starten voor het
gemeentelijk onderwijs om zo de instroom te kunnen beperken. Wij vernamen immers last minute dat
de vrije scholen dit ook zullen doen en het gemeenschapsonderwijs werkt nu al op die manier.
Doordat reeds inschrijvingen gedaan werden voor het schooljaar 2019-2020, kan het aanmeldsysteem
niet meer opgestart worden voor het schooljaar 2019-2020, dus we verschuiven sowieso naar 20202021.
Een aanmeldsysteem houdt concreet in dat ouders hun kind aanmelden in één digitaal pakket voor alle
scholen. Wie eerst aanmeldt is niet meer van belang. Iedereen kan aanmelden tussen 1 maart en eind
april. Na afloop worden alle aanmeldingen naast elkaar gelegd.
Eerste criterium is schoolkeuze. Is er nog plaats in de school van je keuze, dan wordt je daar
ingeschreven.
Tweede criterium is afstand van de school. Zijn er twee aanmeldingen voor één school, waar slechts één
beschikbare plaats is, dan wordt het kind dat het dichts bij de school woont ingeschreven.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een principebeslissing te nemen en zich akkoord te verklaren met
de opstart van een gezamenlijk aanmeldsysteem voor alle onderwijsnetten in Maarkedal vanaf het
schooljaar 2020-2021.
Tussenkomsten
Schepen van onderwijs Isabel Van Quickelberghe licht dit agendapunt toe.
Voor deze toelichting en tussenkomsten van raadsleden wordt verwezen naar het zittingsverslag.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Stemt principieel in met de opstart van een gezamenlijk aanmeldsysteem voor alle onderwijsnetten op
het grondgebied vanaf het schooljaar 2020-2021.
7.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET
SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
Feiten en context


Besluit van het schepencollege van 27 november 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van een kerstconcert op vrijdag 21 december 2018.



Besluit van het schepencollege van 4 december 2018 houdende het toestaan van een afwijking
op de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het
inrichten van een muziekevenement in Plan-B tvv ‘Music for Life’ op zaterdag 22 december
2018.



Besluit van de Burgemeester van 26 november 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van werken in de Bovenstraat van dinsdag 27 november 2018
tot en met vrijdag 7 december 2018.



Besluit van de Burgemeester van 20 december 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van het kerstevenement Schuuse Tuupe op vrijdag 21
december 2018.



Besluit van de Burgemeester van 24 december 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement in de Essestraat dat geldig is vanaf maandag 24 december 2018 tot en met
zondag 31 maart 2019.



Besluit van de Burgemeester van 24 december 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement in de Nukerkestraat dat geldig is vanaf maandag 24 december 2018 tot en met
zondag 31 maart 2019.



Besluit van de Burgemeester van 28 december december 2018 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement in de Weitstraat naar aanleiding van een oefenjumping op zaterdag 5 januari
2019.

Bevoegdheid
De nieuwe gemeentewet, artikel 130.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
BESLUIT

Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politiereglementen getroffen door het schepencollege
en bekrachtigt de besluiten van de burgemeester.

8.

GOEDKEUREN VAN DE POLITIEDOTATIE VOOR 2019
Feiten en context
Het diensthoofd personeel van de politiezone Brakel bezorgde ons per mail de begroting 2019 van de
politiezone Brakel met daarin de dotatie 2019 van de gemeente Maarkedal aan de politiezone.
De exploitatietoelage bedraagt 538.963,88 euro.
De investeringstoelage bedraagt 35.395,45 euro.
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
Juridische grond
Artikel 40 en 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.
Het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeenten politiezone.
Tussenkomsten
Dit agendapunt wordt toegelicht door burgemeester Joris Nachtergaele. Voor een weergave van de
toelichting wordt verwezen naar het zittingsverslag.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
De dotatie voor het dienstjaar 2019 aan de politiezone Brakel wordt goedgekeurd voor een bedrag van
538.963,88 euro in exploitatietoelage en 35.395,45 euro in investeringstoelage.

9.

PILOOTPROJECT EUROPEAN DISABILITY CARD
Feiten en context
In het verleden liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen en andere
voordelen mis omdat zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier
konden ‘bewijzen’.
Met een European Disability Card kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende
voordelen:
•

Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde
groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan
welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme.

•

Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: medische
bewijsstukken vermeldden net wel de beperking.

•

Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese
landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).

•

De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen toe
te kennen aan personen met een beperking

•

Het initiatief van de European Disability Card draagt bij aan een inclusiever beleid.

Een Vlaming met een beperking – en waarvan de beperking erkend is – kan digitaal een kaart aanvragen
bij de onderstaande instellingen:
1. FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap
2. Vlaams Agentschap personen met een handicap (VAPH).
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Tussenkomsten
Dit agendapunt wordt toegelicht door schepen Filip Meirhaeghe. Voor een weergave van deze
toelichting en de tussenkomsten van de raadsleden wordt verwezen naar het zittingverslag.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Er wordt akkoord gegaan met het gebruik en de promotie van de European Disability Card.
Artikel 2
De gemeente Maarkedal aanvaardt de European Disability Card binnen de eigen OCMW- en
gemeentelijke diensten. De kaarthouders krijgen hierdoor bijhorende erkenning en mogelijke
voordelen.
Artikel 3
De gemeente Maarkedal stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de mogelijke voordelen voor
kaarthouders van de European Disability Card.
10.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
-

Parkeergelegenheid kerkhof Etikhove: raadslid Steven Thomas vraagt of het mogelijk is om
parkeergelegenheid te creëren voor bezoekers van het kerkhof ter hoogte van het gesloopte
dodenhuisje. Deze ruimte wordt frequent ingenomen door mensen die in de omgeving werken.
Antwoord: een deel van die zone wordt nog ingenomen voor de doorsteek van een fietspad langs de
beek. De rest kan eventueel ingedeeld worden als parking.
Raadslid Thomas suggereert om eventueel tijdelijk een parkeerzone aan te duiden of om de zone
aan te duiden als parkeerplaats voor bezoekers.
Antwoord: er zal een bord geplaatst worden die de zone voorbehoudt voor bezoekers van het
kerkhof.

-

Afkoppelingswerken tracé N457: raadslid Steven Thomas stelt dat het voor sommige bewoners langs
het tracé niet duidelijk is wanneer de afkoppelingswerken moeten uitgevoerd worden en wat deze

werken precies inhouden. Worden er nog bijkomende initiatieven genomen om hierover te
communiceren?
Antwoord: er werd gestart met een sms-dienst. Bewoners die langs het tracé wonen, kunnen zich
hiervoor aanmelden. De aannemer communiceert ook schriftelijk wanneer een nieuwe fase wordt
aangevat.
Raadslid Thomas geeft aan dat veel mensen zich nog concrete vragen stellen over de
afkoppelingswerken.
Antwoord: in principe ligt de verplichting om te communiceren over de werken bij de aannemer. We
hebben al gemerkt dat dit niet altijd even vlot loopt. Vandaar het initiatief van de gemeentelijke smsdienst voor bewoners langs het tracé waarmee concrete informatie wordt verspreid (o.a. tijdelijke
ontoegankelijkheid oprit, inzameling afvalcontainers, …). Deze dienst werd uitgebreid naar de
bewoners die in zijstraten van de N457 wonen. De afkoppelingswerken zelf vallen onder Farys.
Wanneer onduidelijkheid heerst over de afkoppelingswerken zullen wij hen dit signaleren. Tot slot
zullen in de loop van volgende week ook nog alle middenstanders op het grondgebied van
Maarkedal de kans krijgen om in te schrijven op deze sms-dienst zodat ook zij op de hoogte blijven.
Meer dan dit kunnen we niet doen, want we gaan hiermee al voorbij aan de verplichtingen die op de
aannemer rusten. We proberen zo maximaal mogelijk te communiceren, ook via onze sociale media.
-

Stand van zaken Marca: raadslid Steven Thomas vraagt om een overzicht van gemaakte
investeringen en nog geplande investeringen.
Antwoord: dit werd vandaag in het politiek overleg besproken. Momenteel kan hierover nog geen
verdere informatie gegeven worden.
Het raadslid vraagt of er tegen volgende gemeenteraad een stand van zaken kan opgemaakt worden
van de reeds aanbestede werken.
Antwoord: tegen volgende gemeenteraad is dat haalbaar. Toekomstige investeringen zullen
voorgestelde worden bij de voorstelling van het meerjarenplan in het najaar.

-

Aanplant bomen langs Kaperij: raadslid Herman Van Boven vraagt wie beslist over de keuze van de
locatie van de geplante bomen en op basis waarvan.
Antwoord: dat zijn wij en omdat we verkozen zijn. Wij willen inzetten op vergroening van het
landschap. Bij de aanplant wordt rekening gehouden met 2 zaken: nl. de aanwezigheid van
nutsleidingen en grachten en de schaduwzijde van de bomen op de akkers. De voorgenomen
vergroening zal in de volgende plantseizoenen verder gezet worden.

Voor een volledige weergave van de mondelingen vragen en antwoorden wordt verwezen naar het
zittingsverslag van deze zitting.

De zitting wordt gesloten om 19.35 uur.

JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

Namens de gemeenteraad

DE BOEVER Steve
Voorzitter

