Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 26 februari 2019 om 19.00 uur

Aanwezig:
Steve De Boever, Voorzitter
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe,
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Steven Thomas, Marc Vuylsteke, Yves Bontinck, raadsleden
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Marijke Van Welden, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 31. , 32. , 33. , 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42. ,
43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48. , 49.
Afwezig:

OPENBARE ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2019 wordt goedgekeurd.

2.

KENNISNAME GELDIGVERKLARING VERKIEZING POLITIERAAD
De Deputatie heeft in zitting van 7 februari 2019 de verkiezing van de politieraadsleden geldig verklaard.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de waarnemend gouverneur waarbij wordt
meegedeeld dat de Deputatie in zitting van 7 februari 2019 de verkiezing van de politieraadsleden door
de gemeenteraad van Maarkedal van 2 januari 2019 heeft geldig verklaard.

3.

HET BEKKENBESTUUR VAN HET BOVENSCHELDEBEKKEN: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Het decreet Integraal Waterbeleid vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in
Vlaanderen. Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van
overstromingen en verdroging, ecologie van de waterlopen …, vallen allemaal onder de noemer
“Integraal Waterbeleid”.
Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de CIW (Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid), op meer lokaal niveau door het Bekkenbestuur.
Vlaanderen is door het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens. De gemeente Maarkedal maakt
deel uit van het Bovenscheldebekken.
Per bekken wordt een bekkenbestuur ingesteld. Het bekkenbestuur komt minstens 1 maal per jaar
samen en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur.
Als vennoot van het Bovenscheldebekken dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden
voor het bekkenbestuur.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het
Bovenscheldebekken onder voorzitterschap van de gouverneur.

De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, tweede schepen, wordt aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen in het bekkenbestuur en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
4.

ALGEMENE VERGADERING CEVI VZW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Cevi vzw dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Kristof De Steur wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van Cevi vzw en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
William Lust, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

5.

RAAD VAN BESTUUR CEVI VZW: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van Cevi vzw kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Kristof De Steur wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Cevi vzw.

6.

ALGEMENE VERGADERING DE KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN: AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van De Kringwinkel Vlaamse Ardennen dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te
duiden voor de algemene vergaderingen.
Marijke Van Welden, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van De Kringwinkel Vlaamse Ardennen en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

7.

ALGEMENE VERGADERING ERSV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
De gemeente is aangesloten bij het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw
(ERSV) en dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Het ERSV fungeert als juridische entiteit voor streekontwikkelingsbeleid.
Joris Nachtergaele, burgemeester, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van ERSV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.

8.

ALGEMENE VERGADERING GASELWEST: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Gaselwest dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Joris Nachtergaele, burgemeester, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van Gaselwest en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te

nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
9.

RAAD VAN BESTUUR EN REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ GASELWEST: VOORDRACHT KANDIDAATBESTUURDER
Als vennoot van Gaselwest kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en
voor het regionaal bestuurscomité voordragen.
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, voor een duur van zes jaar,
vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar
2025.
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.

10.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GASELWEST OP 25 MAART 2019: GOEDKEURING
AGENDA
De agenda van de algemene vergadering van 25 maart 2019 van Gaselwest wordt goedgekeurd.

11.

BEHEERSCOMITÉ INTERLOKALE VERENIGING ERFGOED VLAAMSE ARDENNEN (EVA): AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) dient de gemeente een
vertegenwoordiger aan te duiden voor het beheerscomité.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in het
beheerscomité van Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen en wordt gevolmachtigd in naam
van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

12.

ALGEMENE VERGADERING IVLA: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van IVLA dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Ann De Tollenaere, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van IVLA en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
William Lust, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

13.

RAAD VAN BESTUUR IVLA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van IVLA kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Frederik Van Nieuwenhuyze, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van IVLA.

14.

RAAD VAN BESTUUR IVLA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER MET RAADGEVENDE STEM
Als vennoot van IVLA kan de gemeente een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen.
Marc Bauwens, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem voor de raad van bestuur van IVLA.

15.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVLA OP 28 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
De algemene vergadering van 28 maart 2019 van IVLA wordt goedgekeurd.

16.

ALGEMENE VERGADERING OVSG: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van OVSG dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van OVSG en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

17.

ALGEMENE VERGADERING RATO: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van RATO dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van RATO en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Yves Bontinck, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar rato@oost-vlaanderen.be.

18.

ALGEMENE VERGADERING RLVA: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van RLVA dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Ann De Tolllenaere, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van RLVA en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
William Lust, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

19.

RAAD VAN BESTUUR RLVA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van RLVA kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.

De heer Steve De Boever, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van RLVA.
20.

BEHEERSCOMITÉ SCHOLENGEMEENSCHAP SCHELDE-LEIE: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Scholengemeenschap Schelde-Leie dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te
duiden voor het beheerscomité.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in het
beheerscomité van Scholengemeenschap Schelde-Leie en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

21.

ALGEMENE VERGADERING SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ DE NIEUWE HAARD: AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van De Nieuwe Haard dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen.
Yves Bontinck, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard en wordt gevolmachtigd in naam
van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Steve De Boever, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

22.

KENNISGEVING VAN SCHRAPPING BESTUURSMANDAAT IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN SM DE
NIEUWE HAARD
De directie van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard brengt ons via schrijven
dd. 11 februari 2019 op de hoogte van hun beslissing om geen bestuursmandaat meer te voorzien in de
raad van bestuur voor de gemeente Maarkedal, aangezien er geen komende projecten gepland staan in
de gemeente en de SHM nog slechts over 3 woningen beschikt op ons grondgebied.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

23.

RAAD VAN BESTUUR SOLVA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER EN DESKUNDIGE
De gemeente is aangesloten bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een
dienstverlenende vereniging.
Het decreet lokaal bestuur en de statuten van SOLVA bepalen dat - binnen de eerste drie maanden van
het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen wordt, waarbij tot een algehele vervanging
van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Het decreet lokaal bestuur en de statuten van SOLVA bepalen dat de raad van bestuur max. 15 leden
mag bedragen die in principe allemaal gemeenteraadsleden moeten zijn. Deze bestuursleden worden
voorgedragen door de deelnemers van SOLVA.
De voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen.

De gemeente Maarkedal behoort tot de 2de groep van gemeenten die in de eerste periode van 3 jaar
een tijdelijke bestuurder (deskundige) voordraagt en in de tweede periode van 3 jaar een bestuurder
voordraagt (zie toelichtende nota voor de voordrachten in de raad van bestuur).
De deskundige moet formeel voorgedragen worden door de gemeente waar de maatschappelijke zetel
van SOLVA gelegen is.
In de periode dat de gemeente enkel een tijdelijke deskundige mag aanduiden, moet deze óók de
bestuurder van een andere gemeente voordragen, om in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd te zijn
conform het in house-beginsel. Dit kan een tijdelijke bestuurder van de andere groep van 8 gemeenten
zijn, of een vaste bestuurder uit de groep van 5 gemeenten.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten hoogste vijf
bestuurders met raadgevende stem. De bestuurders met raadgevende stem zijn steeds
gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen.
De gemeente Maarkedal ondersteunt de voordracht van de bestuurder die door stad Ronse aangesteld
werd vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022.
De gemeente draagt de heer Steve De Boever, raadslid, voor als deskundige in de raad van bestuur van
SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022.
De gemeente draagt de heer Yves Bontinck, raadslid, voor als bestuurder in de raad van bestuur van
SOLVA, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van de raad van bestuur ingevolge
de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
De gemeente draagt de heer Herman De Coker, raadslid, voor als bestuurder met raadgevende stem in
de raad van bestuur van SOLVA.
24.

BEHEERSCOMITÉ GID PBW (SOLVA): AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van GID PBW dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor het
beheerscomité.
Steve De Boever, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen van
28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022: in het beheerscomité van GID PBW en wordt gevolmachtigd in
naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Steve De Boever, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen als plaatsvervanger
van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024: in het beheerscomité van GID PBW en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Yves Bontinck, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen
van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022: in het beheerscomité van GID PBW en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Yves Bontinck, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen van 1 april 2022 tot en
met 31 december 2024: in het beheerscomité van GID PBW en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.

25.

ALGEMENE VERGADERING SOLVA: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van SOLVA dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Filip Meirhaeghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van SOLVA en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Ann De Tollenaere, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

26.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 28 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 van SOLVA wordt goedgekeurd.

27.

REGIORAAD STREEKOVERLEG ZOV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Streekoverleg ZOV dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de
regioraad.
Joris Nachtergaele, burgemeester, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
regioraad van Streekoverleg ZOV en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

28.

ALGEMENE VERGADERING TMVW: AANDUIDING 2 VERTEGENWOORDIGERS EN 1 PLAATSVERVANGER
Als vennoot van TMVW dient de gemeente 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen.
Filip Meirhaeghe, schepen, wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en worden gevolmachtigd in naam van
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en worden gevolmachtigd in naam van
de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Ann De Tollenaere, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

29.

RAAD VAN BESTUUR TMVW: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE ACTIVITEIT
DOMEINDIENSTEN
Als vennoot van TMVW kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVW ov voor de
activiteit Domeindiensten.

30.

REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN TMVW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
Als vennoot van TMVW dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor het Regionaal
Adviescomité Domeindiensten.
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in het
Regionaal Adviescomité Domeindiensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen..

31.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVW OV OP 22 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 van TMVW ov wordt
goedgekeurd.

32.

ALGEMENE VERGADERING TMVS DV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van TMVS dv dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Filip Meirhaeghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Ann De Tollenaere, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

33.

RAAD VAN BESTUUR TMVS DV - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER (REGIO 1)
Als vennoot van TMVS dv kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1).

34.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV OP 20 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 van TMVS dv wordt
goedgekeurd.

35.

ALGEMENE VERGADERING TOERISME OOST-VLAANDEREN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Toerisme Oost-Vlaanderen dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van Toerisme Oost-Vlaanderen en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

36.

RAAD VAN BESTUUR TOERISME OOST-VLAANDEREN - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van Toerisme Oost-Vlaanderen kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen.

37.

ALGEMENE VERGADERING TOERISME VLAAMSE ARDENNEN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Toerisme Vlaamse Ardennen dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen.
Isabel Van Quickelberghe, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van Toerisme Vlaamse Ardennen en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om
de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

38.

RAAD VAN BESTUUR TOERISME VLAAMSE ARDENNEN - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van Toerisme Vlaamse Ardennen kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Steve De Boever, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
Toerisme Vlaamse Ardennen.

39.

ALGEMENE VERGADERING VVSG - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van VVSG dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Ann De Tollenaere, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van VVSG en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Filip Meirhaeghe, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

40.

RAAD VAN BESTUUR VVSG - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van VVSG kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Steve De Boever, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
VVSG.

41.

BESTUURLIJKE COMMISSIES VVSG - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van VVSG kan de gemeente een kandidaat-lid voor de Bestuurlijke Commissies voordragen.
Joris Nachtergaele, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuurlijke
commissie ‘Krachtige besturen/Veilige gemeenten en steden/Samenleven en zorg voor
elkaar/Kwaliteitsvolle leefomgeving/Digitaal besturen/De gemeente in Europa en de wereld’ van VVSG.

42.

ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Westlede dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Marijke Van Welden, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van IGS Westlede en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

43.

RAAD VAN BESTUUR WESTLEDE - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Als vennoot van Westlede kan de gemeente een kandidaat-bestuurder voordragen.
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van IGS Westlede.

44.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE OP 19 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA
De agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2019 van IGS Westlede wordt goedgekeurd.

45.

ALGEMENE VERGADERING ZEFIER CVBA - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Als vennoot van Zefier cvba dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Dirk De Rouck, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen
van cvba Zefier en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
Filip Meirhaeghe, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

46.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN EN
GELUIDSAFWIJKINGEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende tijdelijke politiereglementen getroffen door het
schepencollege en bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester:











47.

CBS 15 januari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende werken N457 – wijziging.
CBS 15 januari 2019 Aanvraag voor een afwijking op de geluidsnormen inzake Kahoelefuif
CBS 15 januari 2019 Aanvraag voor een afwijking op de geluidsnormen inzake buurtfeest
Turkyen
CBS 22 januari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende benefiet Sema
CBS 22 januari 2019 Aanvraag voor een afwijking op de geluidsnormen inzake Forever Young
Fuif
CBS 5 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende verhuis Omer Wattezstraat
CBS 5 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende E3 Harelbeke voor elite
CBS 5 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende 19e Kuurne Brussel Kuurne voor
juniores
Besluit burgemeester 6 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende plaatsen van een
container in Omer Wattezstraat
Besluit burgemeester 6 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende plaatsen van een
regenput in de Rijststraat

AKTE TER GOEDKEURING VOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED VOOR OPENBAAR NUT
VOOR DE AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGSHEEN DE N457 (INNEMING NUMMER 152A)
De akte verleden voor de commissaris Elke Wittebroodt op 8 december 2018, houdende de minnelijke
onteigening van de inneming nummer 152A van het onteigeningsplan, wordt goedgekeurd. De
overdracht wordt aanvaard voor en mits de vergoeding van € 5.000,00.

48.

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PARKEERVERBOD IN DE HOLLEBEEK
Op de Hollebeek wordt vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 9 (einde van de weg) langs beide
zijden een volledig parkeerverbod ingevoerd.

49.

VERVOERREGIO VLAAMSE ARDENNEN – TOETREDEN TOT VERVOERREGIORAAD

Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze en burgemeester Joris Nachtergaele worden aangeduid als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio
Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen
bij te wonen.
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Vlaamse Ardennen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van
het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
50.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN


Investeringen GC het Marca
Schepen Isabel Van Quickelberghe wenst terug te komen op de mondelinge vraag die tijdens de
vorige gemeenteraad werd gesteld door raadslid Steven Thomas. Het raadslid vroeg om een
overzicht van gemaakte investeringen en nog geplande investeringen.
Wat de gemaakte investeringen betreft, werd geantwoord dat een overzicht van de investeringen
zou bezorgd worden in de huidige zitting.
De schepen geeft een overzicht van de totale uitgaven en totale ontvangsten (subsidies) voor het
Marca. Toekomstige investeringen zijn: de creatie van een vast sanitair blok (i.p.v. de tijdelijke
container), een bergruimte, energiebesparende maatregelen (zolderisolatie). De foyer wordt niet
uitgevoerd.
Raadslid Steven Thomas polst of er ook nagedacht wordt over parkeergelegenheid.
Schepen Van Quickelberghe antwoordt dat 2 oplossingen voor parkeergelegenheid in onderzoek
zijn.



Gebruik GC het Marca
Raadslid Simon Van Quickelberghe vernam dat een silent disco fuif wordt georganiseerd in het
Marca en vraagt of dat een eenmalige organisatie betreft.
Antwoord: er is een eenmalige uitzondering gemaakt omdat het een concept betreft waarbij de
bezoekers de muziek beluisteren via koptelefoons.



Voetbalaccommodatie (1)
Raadslid Simon Van Quickelberghe verwijst naar de Radio 2-marathon waarin door de
burgemeester werd meegedeeld dat volop gewerkt wordt aan een oplossing. Kan daarover al iets
concreter meegedeeld worden?
Antwoord: een aantal weken geleden werd overlegd met de 2 voetbalbesturen en werd hen een
voorstel gedaan. Er wordt gestreefd naar een centrale accommodatie op 1 plaats. Het voorstel
betreft een project dat een subsidievoorstel bevat. De besturen moeten nu onderling uitmaken of
zijal dan niet meegaan in dit voorstel. Zij krijgen daarbij ondersteuning van een bemiddelaar die de
noden en behoeften per bestuur in kaart brengt en probeert tot een compromis te komen tussen
de 2 voetbalbesturen.

Het raadslid vraagt of hiervoor een termijn is bepaald.
Antwoord: er is geen concrete termijn bepaald. Het hangt eerder af van de 2 voetbalbesturen, hoe
sneller een akkoord bereikt wordt, hoe sneller het project kan aanvangen. Het gemeentebestuur zal
wel druk blijven voeren.
Raadslid Herman De Coker vraagt wie de bemiddelaar is. Het moet iemand zijn die zich neutraal kan
opstellen.
Antwoord: de persoon in kwestie was aanwezig op het overleg met de voetbalbesturen. Hij is geen
lid van één van de voetbalbesturen, maar heeft een hart voor de voetbal in het algemeen. Beide
voetbalbesturen waren akkoord met de aanduiding van de bemiddelaar.


Vergroening landschap
Raadslid Herman Van Boven verwijst naar de Radio 2-marathon waarin de burgemeester
aankondigt verder in te zetten op de vergroening van het landschap en dat daarover de
middenstand, denatuurorganisatie en de landbouw werden aangesproken, maar ... (nvdr: het
raadslid maakt zijn zin niet af).
Antwoord: Dat klopt. Het bestuur heeft al eerder aangekondigd dat het de volgende 6 jaren wil
inzetten op vergroening van het landschap, op bescherming van het landschap en het landschap wil
valoriseren. Deze plannen zullen trouwens vorm krijgen in het meerjarenplan dat dit najaar zal
voorgesteld worden. We zullen dat doen in samenspraak met de middenveldorganisaties, zijnde
natuurorganisaties, landbouworganisaties. Onze grote bekommernis is ook het behoud van de
familiale landbouw die ook meer en meer onder druk komt te staan van industriële landbouw.



Schoolomgeving Essestraat
Raadslid Herman Van Boven stelde vast dat de scherpe bocht ter hoogte van de schoolomgeving
verhard werd met steenpuin en vraagt ook de borduren verplaatst worden en of er intussen een
overeenkomst werd bereikt met de grondeigenaar.
Antwoord: de ingevoerde steenpuin is een tijdelijke maatregel. Intussen werd een akkoord bereikt
met de eigenaar. Het dossier zal dus nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De eigenaar gaf
zijn akkoord om reeds de nodige werken uit te voeren om aan de huidige problemen te verhelpen.
Ook de borduren zullen nog verplaatst worden.



Voetbalaccommodatie (2)
Raadslid Steven Thomas verwijst naar de eerdere vraag over de voetbalaccommodatie en vraagt of
de locatie voor de centrale accommodatie al gekend is.
Antwoord: er werd een locatie voorgesteld aan de voetbalbesturen. Er werd hen gevraagd om
hierover voorlopig nog discreet te blijven. Zodra een akkoord bereikt is tussen de voetbalbesturen
zal het project en de locatie voorgesteld worden.



11 juli-viering
Raadslid Steven Thomas las in de notulen van het college dat de nieuwjaarsreceptie voortaan in het
Marca georganiseerd wordt en stelt voor om de 11 juli-viering elk jaar in een andere deelgemeente
te organiseren om de deelgemeenten beter naar elkaar te laten toegroeien.
Antwoord: dit werd reeds onderzocht maar praktisch niet haalbaar geacht. De
elektriciteitsvoorzieningen, sanitair en de nabijheid van personeel en logistiek materiaal zijn
doorslaggevend om de organisatie op het Etikhoveplein te behouden.
Het raadslid vindt dat daarvoor voldoende oplossingen voorhanden zijn. Elke deelgemeente
beschikt over een parochiezaal met de nodige faciliteiten.

Antwoord: het succes van de formule, die nu 2 maal georganiseerd is, is gekoppeld aan de
organisatie op dezelfde plaats en datum. De viering lokt bezoekers van in en buiten Maarkedal. Het
is een duidelijk concept dat we verder zullen uitbreiden. Enige routine staat niet mis voor het vele
(logistieke) werk dat moet verzet worden door het personeel. We staan zeer sterk achter het
concept van een organisatie op het Etikhoveplein. De 11 juli-viering zal niet elk jaar afwisselend in
een deelgemeente georganiseerd worden.


Wegeniswerken N457
Raadslid Steven Thomas geeft aan dat er nog steeds veel vragen heersen en vraagt of er nog een
tweede infoavond georganiseerd wordt – zoals op de gemeentelijke website nog staat vermeld –
voor de bewoners die in de volgende fases van de werken wonen.
Antwoord: deze vraag werd ook in de vorige gemeenteraad gesteld en toen werd verwezen naar de
opgerichte sms-dienst. Het is moeilijk om verder te kijken in de planning, we zijn afhankelijk van de
voorgang van de diverse aannemers. We proberen zo goed en zo veel mogelijk te informeren, maar
een nieuwe infoavond organiseren waarin geen nieuwe informatie kan meegedeeld worden, is niet
opportuun.
Het raadslid stelt dat het niet enkel gaat over de fasering van de werken maar ook vaak over
individuele vragen rond bijv. afkoppeling.
Antwoord: daarvoor kunnen de bewoners terecht bij de afkoppelingsadviseur. Tijdens de eerste
infoavond werden de afkoppelingswerken visueel toegelicht aan de hand van een filmpje en werd
de adviseur voorgesteld en werden zijn contactgegevens meegedeeld. Indien mensen nog vragen
hebben, kunnen ze zich ook richten tot de schepen van openbare werken.

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