Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 26 februari 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:
VAN WELDEN Marijke, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 31. , 32. , 33. , 34. , 35. , 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41. , 42.
, 43. , 44. , 45. , 46. , 47. , 48. , 49.
Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

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 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
Feiten en context
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.

Alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden (geheel of gedeeltelijk)
zetelen hierin, evenals vertegenwoordigers van elke polder en watering, van de provinciebesturen, van
het gewest en van de havenbedrijven.
Het bekkenbestuur heeft als belangrijkste taken:


Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen



Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan en van het
wateruitvoeringsprogramma goedkeuren



De waterbeleidsnota en de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen adviseren



Het ontwerp van zoneringsplan adviseren



Investeringsprogramma’s, optimalisatieprogramma, technische plannen, … adviseren



Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten



Een adequate bevoegdheidsverdeling van waterwegen en onbevaarbare waterlopen
voorstellen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te
realiseren

De provinciegouverneur heeft bij schrijven van 4 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het bekkenbestuur van het
Bovenscheldebekken.
Het bekkenbestuur valt onder het toepassingsgebied van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet). Er wordt gevraagd om hiermee rekening te
houden bij de aanduiding van de vertegenwoordigers.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Frederik Van Nieuwenhuyze
kandidaat plaatsvervanger: Joris Nachtergaele

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van
watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
3 stemmen tegen
2 onthoudingen
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het
Bovenscheldebekken onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende
gemeentelijke mandatarissen aangeduid:

De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, tweede schepen, wonende Beukelweg 9, 9680 Maarkedal
(fred_v_n@hotmail.com), 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.
Artikel 2
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wonende Ladeuze 1A, 9680 Maarkedal
(burgemeester@maarkedal.be) 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 en het antwoordformulier zal digitaal verstuurd worden naar
secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be.
4.

ALGEMENE VERGADERING CEVI VZW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente Maarkedal is aangesloten bij de vzw Centrum voor Informatica (Cevi vzw).
Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening in
verband met informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die
door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden.
Cevi vzw heeft bij schrijven van 13 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Het mandaat vereist enkel de hoedanigheid van natuurlijk persoon.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Kristof De Steur
kandidaat plaatsvervanger: William Lust

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
H Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Cevi vzw.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 stemmen tegen
Artikel 1
De heer Kristof De Steur, wonende Bosgatstraat 25B te 9688 Maarkedal (Kristof@desteur.be) 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.

Artikel 2
De heer William Lust, raadslid, wonende Neutenstraat 4 te 9688 Maarkedal (wlust72@telenet.be) 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 christoph.verheecke@cevi.be.
5.

RAAD VAN BESTUUR CEVI VZW: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vzw Centrum voor Informatica (Cevi vzw).
Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening in
verband met informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die
door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden.
Bij schrijven van 13 november 2018 deelt de vzw Cevi mee dat het gemeentebestuur een kandidaatbestuurder kan voordragen voor de raad van bestuur.
Het aantal mandaten in de raad van bestuur is beperkt en gekoppeld aan statutair voorziene
categorieën (opgedeeld op basis van het bewonersaantal). Maarkedal valt samen met de besturen
Horebeke, Lierde en Wortegem-Petegem in de categorie met bevolkingsaantal < 10.000.
Wanneer voor één te begeven mandaat meerdere kandidaten zijn voorgedragen, beslist de algemene
vergadering van de vzw bij meerderheid van stemmen in geheime stemming.
Alle mandaten vereisen enkel de hoedanigheid van natuurlijk persoon.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
Kandidaat-bestuurder: Kristof De Steur

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Cevi vzw.
BESLUIT
Geheime stemming: 13 stemmen voor
4 onthoudingen
Artikel 1
De heer Kristof De Steur wonende Bosgatstraat 25B te 9688 Maarkedal (Kristof@desteur.be), wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Cevi vzw.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar christoph.verheecke@cevi.be.
6.

ALGEMENE VERGADERING DE KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN: AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij De Kringwinkel Vlaamse Ardennen.
Het gemeentebestuur werkt samen met de kringwinkel op vlak van afval-, tewerkstellings- en/of
armoedebeleid.
De Kringwinkel Vlaamse Ardennen heeft bij schrijven van 11 februari 2019 het gemeentebestuur
opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Marijke Van Welden
Kandidaat plaatsvervanger: Marc Vuylsteke

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van De Kringwinkel Vlaamse Ardennen.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid, wonende Onderbossenaarstraat 3 te 9680 Maarkedal,
(marijkecelinageorgina@gmail.com) 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.
Artikel 2
De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wonende Nukerkeplein 2 te 9681 Maarkedal,
(marc.vuylsteke@gmail.com) 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 directie@kwvla.be.
7.

ALGEMENE VERGADERING ERSV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw
(ERSV).
Het ERSV fungeert als juridische entiteit voor streekontwikkelingsbeleid.
ERSV heeft bij schrijven van 14 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.

De vertegenwoordiger moet zetelen in de gemeenteraad en mag lid zijn van het college van
burgemeester en schepenen.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Joris Nachtergaele

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van ERSV.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester wonende Ladeuze 1A te 9680 Maarkedal,
(burgemeester@maarkedal.be), 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.
Artikel 2
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar tav Tony Verplaetse.
8.

ALGEMENE VERGADERING GASELWEST: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 bestaat er aanleiding toe om
een nieuwe vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aan te duiden voor de volledige legislatuur
2019-2024.
Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Gaselwest heeft bij schrijven van 19 november 2018 en 21 december 2018 het gemeentebestuur
opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de deelnemende gemeenten
hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. De
vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige
duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van bestuurder of lid van de regionale bestuurscomités van Gaselwest.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Joris Nachtergaele
kandidaat plaatsvervanger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Gaselwest.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wonende Ladeuze 1A te 9680 Maarkedal,
(burgemeester@maarkedal.be) 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.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal,
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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 vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
9.

RAAD VAN BESTUUR EN REGIONAAL BESTUURSCOMITÉ GASELWEST: VOORDRACHT KANDIDAATBESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Gaselwest.
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding toe om
een nieuwe vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aan te duiden voor de volledige legislatuur
2019-2024.
Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Gaselwest heeft bij schrijven van 19 november 2018 en 21 december 2018 het gemeentebestuur
opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC) en voor
de raad van bestuur.

Op de eerste algemene vergadering op 25 maart 2019 zullen de voordrachten van de gemeenteraden
voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en van de Regionale Bestuurscomités aan
de algemene vergadering worden voorgelegd.
De gemeente is ingedeeld bij het Regionaal Bestuurscomité Oost.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om maximaal
9 kandidaat-bestuurders voor te dragen.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten heeft elke gemeente het recht één kandidaat-lid voor te
dragen.
De kandidaat-bestuurder is dezelfde persoon als het kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité.
Het moet gaan om onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° van het Energiebesluit
van 19 november 2010. Bovendien mogen de voorgedragen kandidaten geen enkele functie of activiteit
uitoefenen ten dienste van een producent, een invoerder van buitenlands aardgas, een houder van een
leveringsvergunning of een tussenpersoon.
Daarnaast zijn er ook decretale en statutaire onverenigbaarheden.
Er werden geen kandidaturen ingediend voor kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur.
Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat lid: Frederik Van Nieuwenhuyze

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Gaselwest.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wonende Beukelweg 9 te
9680 Maarkedal,(fred_v_n@hotmail.com), 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.
Artikel 2
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
10.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GASELWEST OP 25 MAART 2019: GOEDKEURING
AGENDA
Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Gaselwest heeft bij schrijven van 21 december 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering op 25 maart 2019 om 18 uur in Domein Maelstede,
Brugsesteenweg 455 te 8520 Kuurne.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
… werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van Gaselwest. … werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Gaselwest.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 houdende de aanduiding van de vertegenwoordiger en
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest.
BESLUIT
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 25 maart 2019 van Gaselwest wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
11.

BEHEERSCOMITÉ INTERLOKALE VERENIGING ERFGOED VLAAMSE ARDENNEN (EVA): AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
EVA heeft bij mailbericht van 30 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité.
Artikel 12 van de statuten van de interlokale vereniging EVA bepaalt:
“De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden. Voor elk effectief lid wordt door de gemeenteraad een vervanger aangeduid met
hetzelfde mandaat.
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn opvolger aanduidt. Alle
beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd
ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe

beheerders aan. Het beheerscomité treedt aan bij het begin van het tweede kwartaal of van zodra alle
beheerders zijn aangesteld.”
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Isabel Van Quickelberghe
Kandidaat plaatsvervanger: Marc Vuylsteke

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 onthoudingen
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be), 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.
Artikel 2
De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wonende Nukerkeplein 2 te 9681 Maarkedal
(marc.vuylsteke@gmail.com) 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 lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be.
12.

ALGEMENE VERGADERING IVLA: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende Intercommunale Vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA).
De Intergemeentelijke Vereniging IVLA is een coördinerend orgaan dat aan de participerende
gemeenten een totaaloplossing aanbiedt wat betreft het logistieke beheer van de verschillende
afvalstromen die zowel voortkomen uit de haalmethode (huis-aan-huis) als de brengmethode
(containerparken).
IVLA heeft bij schrijven van 24 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
In aansluiting met de inhoud van artikel 19 van de statuten van IVLA en artikel 445 van het Decreet
Lokaal Bestuur wordt overgegaan tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur op donderdag
28 maart 2019.

Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur gebeurt de benoeming van de afgevaardigde en
zijn/haar plaatsvervanger door de gemeenteraad. Deze aanduiding kan gebeuren voor een periode van
zes jaar.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open VLD Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
Kandidaat plaatsvervanger: William Lust

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IVLA.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijsstraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com), 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.
Artikel 2
De heer William Lust, raadslid, wonende Neutenstraat 4 te 9688 Maarkedal (wlust72@telenet.be) 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 krisdobbelaere@ivla.be.
13.

RAAD VAN BESTUUR IVLA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende Intercommunale Vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA).
De Intergemeentelijke Vereniging IVLA is een coördinerend orgaan dat aan de participerende
gemeenten een totaaloplossing aanbiedt wat betreft het logistieke beheer van de verschillende
afvalstromen die zowel voortkomen uit de haalmethode (huis-aan-huis) als de brengmethode
(containerparken).
IVLA heeft bij schrijven van 24 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaatbestuurder voor de Raad van Bestuur voor te dragen.
In aansluiting met de inhoud van artikel 19 van de statuten van IVLA en artikel 445 van het Decreet
Lokaal Bestuur wordt overgegaan tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur op donderdag
28 maart 2019.

Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat-bestuurder: Frederik Van Nieuwenhuyze

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IVLA.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, raadslid, wonende Beukelweg 9 te 9680 Maarkedal
(fred_v_n@hotmail.com), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
IVLA.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar krisdobbelaere@ivla.be.
14.

RAAD VAN BESTUUR IVLA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER MET RAADGEVENDE STEM
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende Intercommunale Vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA).
De Intergemeentelijke Vereniging IVLA is een coördinerend orgaan dat aan de participerende
gemeenten een totaaloplossing aanbiedt wat betreft het logistieke beheer van de verschillende
afvalstromen die zowel voortkomen uit de haalmethode (huis-aan-huis) als de brengmethode
(containerparken).
Artikel 440 van het decreet lokaal bestuur bepaalt:
“…
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks
door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze
afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad van bestuur, vermeld
in artikel 434, § 1. De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van
die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.”
Gemeenteraadslid Marc Bauwens heeft zich via mail dd. 25 januari 2019 zijn kandidatuur ingediend als
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van IVLA.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IVLA.

BESLUIT
Geheime stemming: 13 stemmen voor
1 stem tegen
3 onthoudingen
Artikel 1
De heer Marc Bauwens, gemeenteraadslid, wonende Pontstraat 48 te 9680 Maarkedal
(marcbauwens5@hotmail.com), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
voor de raad van bestuur van IVLA.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar krisdobbelaere@ivla.be.
15.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVLA OP 28 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende Intercommunale Vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA).
De Intergemeentelijke Vereniging IVLA is een coördinerend orgaan dat aan de participerende
gemeenten een totaaloplossing aanbiedt wat betreft het logistieke beheer van de verschillende
afvalstromen die zowel voortkomen uit de haalmethode (huis-aan-huis) als de brengmethode
(containerparken).
IVLA heeft bij schrijven van 24 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
zitting van de Buitengewone algemene vergadering op 28 maart 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van
IVLA, Meersbloem-Melden 46A te 9700 Oudenaarde.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het DLB en de gecoördineerde
statuten van IVLA

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
… werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van IVLA. … werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IVLA.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVLA.
BESLUIT
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 28 maart 2019 van IVLA wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden

opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar krisdobbelaere@ivla.be.
16.

ALGEMENE VERGADERING OVSG: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG).
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de samenstelling van het college van
burgemeester en schepenen roept de OVSG bij mailbericht van 24 januari 2019 het gemeentebestuur
op om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
De afgevaardigde moet lid zijn van de gemeenteraad.
Leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de raad van bestuur van de OVSG.
De raad van bestuur zal 15 bestuurders tellen. De verdeling gebeurt op basis van het aantal zetels elke
partij Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Isabel Van Quickelberghe
kandidaat plaatsvervanger: Marc Vuylsteke

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van OVSG.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
1 stem tegen
4 onthoudingen
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be)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.
Artikel 2
De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wonende Nukerkeplein 2 te 9681 Maarkedal
(marc.vuylsteke@gmail.com) 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 Jochen.Soetens@ovsg.be.

17.

ALGEMENE VERGADERING RATO: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO).
RATO vzw staat in aangesloten gemeenten in voor de bestrijding van:






ratten
invasieve plantaardige exoten (zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem)
kippen, katten en duiven
ganzen
inheemse overlastsoorten (zoals duiven, eenden, kraaiachtigen, vossen en steenmarters)

Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad roept RATO bij schrijven van 31
oktober 2018 het gemeentebestuur op om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Frederik Van Nieuwenhuyze
kandidaat plaatsvervanger: Yves Bontinck

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van RATO.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 onthoudingen
Artikel 1
De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(fred_v_n@hotmail.com), 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.
Artikel 2
De heer Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 9680 Maarkedal (yves@yom-bontinck.be)
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
Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).
De vzw RLVA omvat als werkingsgebied de gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele,
Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem,
Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.
De statuten van de vzw RLVA voorzien dat een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger dient te
worden aangesteld binnen de eerste drie maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. De ontslagnemende vertegenwoordigers blijven in functie totdat in hun vervanging is
voorzien.
RLVA heeft bij schrijven van 24 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
kandidaat plaatsvervanger: William Lust

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van RLVA.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
5 onthoudingen
Artikel 1
Mevrouw Ann De Tolllenaere, schepen, wonende Rijsstraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com), 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.
Artikel 2
De heer William Lust, raadslid, wonende Neutenstraat 4 te 9688 Maarkedal (wlust72@telenet.be) 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 info@rlva.be.
19.

RAAD VAN BESTUUR RLVA: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

De vzw RLVA omvat als werkingsgebied de gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele,
Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem,
Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.
De bestuurders in onze Raad van Bestuur, waarvan ook het gemeentebestuur een gemeenteraadslid
heeft gemandateerd, werden aangesteld voor een termijn van maximum 6 jaar. Hun mandaat liep af op
31 december 2018. De statuten van de vzw RLVA voorzien evenwel dat de uittredende bestuurders de
bestuursfunctie verder blijven uitoefenen tot de Algemene Vergadering zijn opvolger heeft aangeduid.
RLVA heeft bij schrijven van 24 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaatbestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat-bestuurder: Steve De Boever

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van RLVA.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van RLVA.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar info@rlva.be.
20.

BEHEERSCOMITÉ SCHOLENGEMEENSCHAP SCHELDE-LEIE: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Scholengemeenschap Schelde-Leie.
Door de vernieuwde samenstelling van de gemeenteraad moet het beheerscomité van de
scholengemeenschap opnieuw samengesteld worden.
Scholengemeenschap Schelde-Leie heeft bij schrijven van 21 januari 2019 het gemeentebestuur
opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité.
De vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger moeten lid zijn van het schepencollege.
Volgende kandidatuur werd ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Isabel Van Quickelberghe
kandidaat plaatsvervanger: Marc Vuylsteke

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Scholengemeenschap Schelde-Leie.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
4 onthoudingen
1 ongeldige stem
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be), 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.
Artikel 2
De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wonende Nukerkeplein 2 te 9681 Maarkedal
(marc.vuylsteke@gmail.com) 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 verstuurd worden naar de coördinerend directeur van de
scholengemeenschap Schelde-Leie, Freddy Vandenheede.
21.

ALGEMENE VERGADERING SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ DE NIEUWE HAARD: AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard.
De Nieuwe Haard heeft bij schrijven van 11 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Yves Bontinck
kandidaat plaatsvervanger: Steve De Boever

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard.
BESLUIT

Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 onthoudingen
Artikel 1
De heer Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 9680 Maarkedal (yves@yom-bontinck.be),
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.
Artikel 2
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be) 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 info@denieuwehaard.be.
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
Feiten en context
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.
SOLVA heeft bij mail van 5 november het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor
te dragen voor de raad van bestuur.
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.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat deskundige van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022: Steve De Boever
kandidaat-bestuurder van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024: Yves Bontinck

-

Namens CD&V vooruit:
kandidaat bestuurder met raadgevende stem: Herman De Coker

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van SOLVA.
BESLUIT
Geheime stemming: Steve De Boever: 12 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 4 blanco
Yves Bontinck: 11 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 5 blanco
Herman De Coker: 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 1 blanco
Artikel 1
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.
Artikel 2
De gemeente draagt de heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te
9680 Maarkedal (steve.deboever@bz.vlaanderen.be) voor als deskundige in de raad van bestuur van
SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022.
Artikel 3
De gemeente draagt de heer Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 9680 Maarkedal
(yves@yom-bontinck.be) 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.
Artikel 4
De gemeente draagt de heer Herman De Coker, raadslid, wonende Weitstraat 2 te 9680 Maarkedal
(Herman.DeCoker@werken-glorieux.be) voor als bestuurder met raadgevende stem in de raad van
bestuur van SOLVA.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar matthias.valkeniers@so-lva.be.

24.

BEHEERSCOMITÉ GID PBW (SOLVA): AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk (GID PBW), door SOLVA georganiseerd.
SOLVA heeft bij mail van 29 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité GID PBW.
De gemeenten behouden de vrije keuze om een andere persoon aan te duiden als vertegenwoordiger in
het beheerscomité dan in de Raad van Bestuur van SOLVA. Het wordt echter sterk aanbevolen om in
beide organen één en dezelfde persoon af te vaardigen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat lid van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022: Steve De Boever
kandidaat plaatsvervanger van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022: Yves Bontinck
kandidaat lid van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024: Yves Bontinck
kandidaat plaatsvervanger van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024: Steve De Boever

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Geheime stemming: 12 stemmen voor
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal,
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be) 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.
Artikel 2
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal,
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be) 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.
Artikel 3
De heer Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 9680 Maarkedal, (yves@yom-bontinck.be)
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.

Artikel 4
De heer Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 9680 Maarkedal, (yves@yom-bontinck.be)
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.
Artikel 5
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar matthias.valkeniers@so-lva.be.
25.

ALGEMENE VERGADERING SOLVA: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
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.
SOLVA heeft bij mail van 5 november het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor
te dragen voor de raad van bestuur.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe
kandidaat plaatsvervanger: Ann De Tollenaere

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van SOLVA.
BESLUIT
Geheime stemming: 9 stemmen voor
2 stemmen tegen
6 onthoudingen
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com), 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.

Artikel 2
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com)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 matthias.valkeniers@so-lva.be.
26.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 28 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een
dienstverlenende vereniging.
SOLVA heeft bij schrijven van 14 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan
de zitting van de Bijzondere algemene vergadering op 28 maart 2019 om 19u in SOLVA, Gentsesteenweg
1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.

Samenstelling van het bureau
Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten
Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
… werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van SOLVA. … werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van SOLVA.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 houdende de aanduiding van de vertegenwoordiger en
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van SOLVA.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 van SOLVA wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar bart.wallays@so-lva.be.

27.

REGIORAAD STREEKOVERLEG ZOV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
De oprichting van dit orgaan kadert in het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid’ in Zuid-Oost-Vlaanderen
en is erkend tot en met 31 juli 2019. Er wordt vanuit Vlaanderen een nieuwe oproep verwacht met
wellicht een nieuwe erkenningsperiode van 3 jaar.
Het streekoverleg ZOV blijft juridisch tot 31 juli 2019 ondergebracht onder de vzw ERS Oost-Vlaanderen.
Het is de intentie om de werking vanaf 1 augustus 2019 onder SOLVA te brengen indien de nieuwe
Vlaamse oproep dit toelaat.
In het actuele projectdossier is voorzien dat elk lokaal bestuur één effectief en één plaatsvervangend
mandaat kan opnemen in de Regioraad (soort algemene vergadering).
Streekoverleg ZOV heeft bij schrijven van 29 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de regioraad.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Joris Nachtergaele
kandidaat plaatsvervanger: Frederik Van Nieuwenhuyze

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van Streekoverleg ZOV.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 onthoudingen
Artikel 1
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wonende Ladeuze 1A te 9680 Maarkedal
(burgemeester@maarkedal.be) 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.
Artikel 2
De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wonende Beukelweg 9 te 9680 Maarkedal
(fred_v_n@hotmail.com) 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 info@streekoverlegzov.be.
28.

ALGEMENE VERGADERING TMVW: AANDUIDING 2 VERTEGENWOORDIGERS EN 1 PLAATSVERVANGER

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraden zijn alle mandatarissen in TMVW ov van
rechtswege ontslagnemend. Zoals voorgeschreven door artikel 44 van de statuten dient binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering
bijeenge-roepen te worden waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan, voor zover de (gemeente)raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten
doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.
TMVW ov heeft bij mail van 21 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen 2
vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Er bestaat een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van één van de andere organen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe
kandidaat plaatsvervanger: Ann De Tollenaere

-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van TMVW ov.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com) 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.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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.
Artikel 3
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststaat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 4
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190322BAVTMVW@farys.be.
29.

RAAD VAN BESTUUR TMVW: VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE ACTIVITEIT
DOMEINDIENSTEN
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
Ingevolgde de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 en de daaropvolgende vernieuwing
van de bestuursorganen binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband is het noodzakelijk dat de
gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van de vertegenwoordigers bij TMVW ov.
De buitengewone algemene vergadering voor de vernieuwing van de bestuursorganen van TMVW ov is
gepland op vrijdag 22 maart 2019.
TMVW ov heeft bij mail van 21 november 2018 meegedeeld dat het gemeentebestuur een kandidaat
voor de Raad van Bestuur kan voordragen.
De benoeming van de bestuurders geschiedt op basis van een stemming in de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur van TMVW ov telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de houders van
de T-, D-, Z-, V-, S- en/of SK- aandelen, met dien verstande dat voor deze voordrachten geldt dat:
- minimum één mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en Vaandelen behorende
tot de regio Zuid (Maarkedal behoort tot regio Zuid, naast Brakel, Herzele, Horebeke, Kruisem, Lierde, ,
Nazareth, Oosterzele, Ronse, Zottegem, Zulte, Zwalm)
De bestuurders van TMVW ov kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen geen statutair of contractueel
personeelslid zijn van TMVW ov.
De kandidaat-bestuurder dient door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden.
Er werden geen kandidaturen ingediend.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van TMVW ov.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVW ov voor de
activiteit Domeindiensten.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190322BAVTMVW@farys.be.

30.

REGIONAAL ADVIESCOMITÉ DOMEINDIENSTEN TMVW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraden zijn alle mandatarissen in TMVW ov van
rechtswege ontslagnemend. Zoals voorgeschreven door artikel 44 van de statuten dient binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering
bijeenge-roepen te worden waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan, voor zover de (gemeente)raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten
doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.
TMVW ov heeft bij mail van 21 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen 1
vertegenwoordigers aan te duiden voor het regionaal adviescomité domeindiensten Zuid.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van het adviescomité en het mandaat van
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers worden aangeduid onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de
schepenen van de gemeente.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Frederik Van Nieuwenhuyze

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van TMVW ov.
BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
1 stem tegen
5 onthoudingen
Artikel 1
De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wonende Beukelweg 9 te 9680 Maarkedal
(fred_v_n@hotmail.com), 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.
Artikel 2
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190322BAVTMVW@farys.be.
31.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVW OV OP 22 MAART 2019: GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.

TMVW ov heeft bij schrijven van 18 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 om 14.30 uur in Flanders
Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding
van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
Benoemingen raad van bestuur
Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
Mededelingen
Varia

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
De heren Filip Meirhaeghe en Tom D’hont werden in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als
respectievelijk eerste en tweede vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov.
Mevrouw Ann De Tollenaere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van TMVW ov.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW
ov.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 van TMVW ov wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190322BAVTMVW@farys.be.
32.

ALGEMENE VERGADERING TMVS DV: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
Het gemeentebestuur is aangesloten bij TMVS dv.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden heeft TMVS dv bij mail van 21 november 2018 het
gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen.

De vertegenwoordiger dient door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden. Er bestaat een onvereenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger
op de algemene vergadering en dat van bestuurder van TMVS.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe
Kandidaat plaatsvervanger: Ann De Tollenaere

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van TMVS dv.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com), 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.
Artikel 2
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com)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 20190320BAVTMVS@farys.be.
33.

RAAD VAN BESTUUR TMVS DV - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER (REGIO 1)
Feiten en context
Het gemeentebestuur is aangesloten bij TMVS dv.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden heeft TMVS dv bij mail van 21 november 2018 het
gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.
De kandidaat-bestuurder dient door de gemeenteraad voorgedragen te worden onder de
gemeenteraadsleden. Er bestaat een onvereenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger
op de algemene vergadering en dat van bestuurder van TMVS. De vertegenwoordigers van de
deelnemers in de Raad van Bestuur mogen geen statutair of contractueel personeelslid zijn van TMVS
dv.
De raad van bestuur van TMVS dv telt maximum 15 leden en bestaat uit minimum 4 leden uit regio 1
(Maarkedal behoort tot regio 1, naast Aalter, Anzegem, Assenede, Autonoom Gemeentebedrijf De
Kouter Poperinge, Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde, Autonoom Gemeentebedrijf
Geraardsbergen, Autonoom Gemeentebedrijf Grond En Bouwbeleid Oostende, Autonoom

Gemeentebedrijf Haven Oostende, Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke, Autonoom
Gemeentebedrijf Wetteren, Autonoom Gemeentebedrijf Wingene, Blankenberge, Brakel, Brandweer
Westhoek, Bredene, Brugge, Buggenhout, Damme, Deerlijk, De Haan, Dendermonde, De Panne, De
Pinte, Destelbergen, Diksmuide, Eeklo, Erpe-Mere, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Gistel, Haaltert,
Hamme, Harelbeke, Havenbedrijf Gent, Herzele, Hooglede, Horebeke, Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen, Hulpverleningszone Centrum, Hulpverleningszone Midwest, Hulpverleningszone Oost,
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Hulpverleningszone Waasland, Hulpverleningszone Zuid-Oost,
Ichtegem, IGS Westlede, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Kruibeke,
Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lebbeke, Lede, Lichtervelde, Lierde, Lievegem, Lo-Reninge, Melle,
Merelbeke, Meulebeke, Middelkerke, Moerbeke, Moorslede, Nieuwpoort, Ninove, OCMW Aalst, OCMW
Berlare, OCMW Blankenberge, OCMW Bredene, OCMW Brugge, OCMW Destelbergen, OCMW Gent,
OCMW Geraardsbergen, OCMW Gistel, OCMW Harelbeke, OCMW Herzele, OCMW Lierde, OCMW
Lochristi, OCMW Maarkedal, OCMW Menen, OCMW Merelbeke, OCMW Moorslede, OCMW Nazareth,
OCMW Oostende, OCMW Oudenaarde, OCMW Poperinge, OCMW Ronse, OCMW Waasmunster, OCMW
Wetteren, OCMW Zedelgem, Oostende, Oostkamp, Politiezone Bredene-De Haan, Politiezone Polder,
Poperinge, Roeselare, Ronse, Ruiselede, Sint-Lievens-Houtem, Spiere-Helkijn, SVK Bredene-Oostende,
Tielt, Vleteren, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wevelgem, Wingene, Wortegem-Petegem,
Zedelgem, Zelzate, Zorgbedrijf Harelbeke, Zuienkerke en Zwevegem) en minimum 4 leden uit regio 2.
Er werden geen kandidaturen ingediend.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van TMVS dv.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1).
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190320BAVTMVS@farys.be.
34.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV OP 20 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS dv.
TMVS dv heeft bij schrijven van 21 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2019 om 18 uur in Flanders
Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Toetredingen en uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
Benoeming raad van bestuur
Mededelingen
Varia

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

… werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van TMVS dv. … werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van TMVS dv.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS
dv.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 van TMVS dv wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190320BAVTMVS@farys.be
35.

ALGEMENE VERGADERING TOERISME OOST-VLAANDEREN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Toerisme Oost-Vlaanderen. De vzw Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) is
een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband in de zin van Decreet van 6 maart 2009 betreffende
de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden. TOV stelt zich tot doel het dagen verblijfstoerisme (individueel toerisme en in groepsverband) en recreatie (eigen bevolking) in OostVlaanderen op een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uit te bouwen en te promoten. TOV
werkt vanuit het provinciebestuur maar in sterk partnerschap met alle Oost-Vlaamse steden en
gemeenten en private partners.
Toerisme Oost-Vlaanderen heeft bij mail van 16 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
De vertegenwoordigers hebben bij voorkeur affiniteit met toerisme.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat vertegenwoordiger: Isabel Van Quickelberghe
kandidaat plaatsvervanger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be), 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.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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 administratietov@oost-vlaanderen.be.
36.

RAAD VAN BESTUUR TOERISME OOST-VLAANDEREN - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
Het gemeentebestuur is aangesloten bij Toerisme Oost-Vlaanderen. De vzw Toerisme Oost-Vlaanderen
(TOV) is een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband in de zin van Decreet van 6 maart 2009
betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden. TOV stelt zich tot
doel het dag- en verblijfstoerisme (individueel toerisme en in groepsverband) en recreatie (eigen
bevolking) in Oost-Vlaanderen op een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uit te bouwen en
te promoten. TOV werkt vanuit het provinciebestuur maar in sterk partnerschap met alle Oost-Vlaamse
steden en gemeenten en private partners.
Toerisme Oost-Vlaanderen heeft bij mail van 16 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de algemene vergaderingen.
De kandidaat-bestuurders hebben bij voorkeur affiniteit met toerisme.
Per toeristische regio wordt één bestuurder aangesteld. Volgens het huishoudelijk reglement van TOV
hoort Maarkedal tot de toeristische regio ‘Vlaamse Ardennen’ (Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele,
Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-LievensHoutem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm).
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat-bestuurder: Isabel Van Quickelberghe

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van
Toerisme Oost-Vlaanderen.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar administratietov@oost-vlaanderen.be.
37.

ALGEMENE VERGADERING TOERISME VLAAMSE ARDENNEN - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER
EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Toerisme Vlaamse Ardennen. Zij behelst een Regionaal Toeristisch
Samenwerkingsverband met een werkgebied in Oost-Vlaanderen en waarin omvat de steden en
gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde,
Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, St.-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem,
Zottegem, Zwalm en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw deelnemen aangevuld met een aantal rechts- en
natuurlijke personen andere dan provincies, gemeenten, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap
of het Vlaams Gewest.
Toerisme Vlaamse Ardennen heeft bij mail van 25 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat vertegenwoordiger: Isabel Van Quickelberghe
kandidaat plaatsvervanger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Toerisme Vlaamse Ardennen.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be)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.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal,
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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 wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
38.

RAAD VAN BESTUUR TOERISME VLAAMSE ARDENNEN - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Toerisme Vlaamse Ardennen. Zij behelst een Regionaal Toeristisch
Samenwerkingsverband met een werkgebied in Oost-Vlaanderen en waarin omvat de steden en
gemeenten Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde,
Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, St.-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem,
Zottegem, Zwalm en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw deelnemen aangevuld met een aantal rechts- en
natuurlijke personen andere dan provincies, gemeenten, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap
of het Vlaams Gewest.
Toerisme Vlaamse Ardennen heeft bij mail van 25 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.
Het toeristisch samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen telt 16 steden en gemeenten. De vzw
Toerisme Vlaamse Ardennen wordt bestuurd door een raad van bestuur van 9 personen, waarvan 4
vertegenwoordigers van de gemeenten.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat vertegenwoordiger: Steve De Boever

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Toerisme Vlaamse Ardennen.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be.
39.

ALGEMENE VERGADERING VVSG - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij VVSG.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van



alle Vlaamse gemeenten (300)
alle OCMW’s (300),







bijna alle politiezones (110)
afvalintercommunales - Interafval (26)
intercommunales voor streekontwikkeling (11)
andere intercommunale verbanden (22)
autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)

De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten




Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan
de leden
Belangenbehartiging
De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal. VVSG heeft bij mail van 31 januari 2019 het
gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen.
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd een lid van het college van burgemeester en schepenen of
de voorzitter van de gemeenteraad als vertegenwoordiger af te vaardigen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van VVSG.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com), 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.
Artikel 2
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com) 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 mieck.vos@vvsg.be.

40.

RAAD VAN BESTUUR VVSG - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij VVSG.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van
 alle Vlaamse gemeenten (300)
 alle OCMW’s (300),
 bijna alle politiezones (110)
 afvalintercommunales - Interafval (26)
 intercommunales voor streekontwikkeling (11)
 andere intercommunale verbanden (22)
 autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)
De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten
 Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan
de leden
 Belangenbehartiging
 De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie
VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal. VVSG heeft bij mail van 31 januari 2019 het
gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.
De raad van bestuur van VVSG bestaat uit 20 leden.
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd een lid van het college van burgemeester en schepenen of
de voorzitter van de gemeenteraad als kandidaat bestuurder aan te duiden.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat-bestuurder: Steve De Boever

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van VVSG.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De heer Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be), wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van VVSG.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar mieck.vos@vvsg.be.
41.

BESTUURLIJKE COMMISSIES VVSG - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij VVSG.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van
 alle Vlaamse gemeenten (300)
 alle OCMW’s (300),
 bijna alle politiezones (110)
 afvalintercommunales - Interafval (26)
 intercommunales voor streekontwikkeling (11)
 andere intercommunale verbanden (22)
 autonome gemeentebedrijven of AGB's (53)
De VVSG organiseert zich rond drie opdrachten
 Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan
de leden
 Belangenbehartiging
 De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie
VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.
De VVSG start met zes bestuurlijke commissies, al moet de definitieve lijst nog worden vastgelegd door
de nieuwe raad van bestuur na de algemene vergadering van juni 2019. De zes bestuurlijke commissies
die worden voorgesteld aan de raad van bestuur zijn:







Krachtig(e) besturen
Veilige gemeenten en steden
Samen-leven en zorg voor elkaar
Kwaliteitsvolle leefomgeving
Digitaal besturen
De gemeente in Europa en de wereld

VVSG heeft bij mail van 31 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder
voor te dragen voor de bestuurlijke commissies.
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd een lid van het college van burgemeester en schepenen of
de voorzitter van de gemeenteraad als vertegenwoordiger af te vaardigen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal
kandidaat-bestuurder: Joris Nachtergaele – bestuurlijke commissie ‘de gemeente in Europa en
de wereld’

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van VVSG.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wonende Ladeuze 1A te 9680 Maarkedal
(burgemeester@maarkedal.be), 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.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar mieck.vos@vvsg.be.
42.

ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede. De intergemeentelijk samenwerking Westlede is een
koepel van crematoria dat als doelstelling heeft ‘helpen waardig afscheid te nemen van een dierbare’.
IGS Westlede omvat:





crematorium Westlede Lochristi
afscheidscentrum Heimolen Sint-Niklaas
crematorium De witte Bomen
crematorium Siesegem Aalst

IGS Westlede heeft bij mail van 6 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. De
vertegenwoordigers moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn. Iedere deelnemer heeft recht op
minstens één vertegenwoordiger. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Maarkedal heeft 7 aandelen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens NVA Maarkedal:
kandidaat vertegenwoordiger: Marijke Van Welden
kandidaat plaatsvervanger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IGS Westlede.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid,, wonende Onderbossenaarstraat 3 te 9680 Maarkedal
(marijkecelinageorgina@gmail.com), 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.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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 ria.thienpont@westlede.be.
43.

RAAD VAN BESTUUR WESTLEDE - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede. De intergemeentelijk samenwerking Westlede is een
koepel van crematoria dat als doelstelling heeft ‘helpen waardig afscheid te nemen van een dierbare’.
IGS Westlede omvat:





crematorium Westlede Lochristi
afscheidscentrum Heimolen Sint-Niklaas
crematorium De witte Bomen
crematorium Siesegem Aalst

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 14 stemgerechtigde leden,
door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers. IGS Westlede heeft bij mail
van 6 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor
de raad van bestuur.
Er werden geen kandidaturen ingediend.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IGS Westlede.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van IGS Westlede.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar ria.thienpont@westlede.be.
44.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE OP 19 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
IGS Westlede heeft bij schrijven van 14 januari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering op 19 maart 2019 om 18 uur in het hoofdgebouw
van het crematorium, Smalle Heerweg 60 te Lochristi.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Samenstelling raad van bestuur

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
Marijke Van Welden werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van IGS Westlede. Tom D’hont werd aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van IGS Westlede.
Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS
Westlede.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2019 van IGS Westlede wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar ria.thienpont@westlede.be.
45.

ALGEMENE VERGADERING ZEFIER CVBA - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij cvba Zefier.
Cvba Zefier heeft bij schrijven van 5 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. Dit dienen geen
mandatarissen te zijn.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Namens Open Vld Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Dirk De Rouck
Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.
De statuten van Zefier.
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De heer Dirk De Rouck, wonende Maarkeweg 6 te 9680 Maarkedal (dirk@derouckenergie), 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.
Artikel 2
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com) 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 info@zefier.be.
46.

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











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

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.

47.

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)
Feiten en context

Door het studiebureau Goegebeur-Van den Bulcke, Valleistraat, 75 te 9402 Meerbeke, werd in opdracht
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor het fietspadenproject N457, een
onteigeningsplan met onteigeningstabel opgemaakt.
Het volgende goedgekeurde rooilijnplannen is van toepassing:
 N457: goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 juli 1985.
Op het goedgekeurde onteigeningsplan zijn de bij het openbaar domein in te lijven gronden in het geel
ingekleurd.
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid maakte ons op 13 december 2018 (ontvangen
op 14 december 2018) een voor eensluidend verklaard afschrift over van de akte verleden voor de
commissaris Elke Wittebroodt op 8 december 2018, houdende de minnelijke onteigening van de
inneming nummer 152A van het onteigeningsplan, jegens de heer d’Hoop de Synghem Emmanuel en
zijn echtgenote mevrouw Henry de Frahan Marie, wonende te Ruelle de la Blanche 185, Clos SaintJoseph, 59116 Houplines (Frankrijk). Mevrouw d’Hoop de Synghem Marie wonende te Berg van Sint-Job
119 te 1180 Brussel. Mevrouw d’Hoop de Synghem Marie-Adélaïde wonende te Capartlaan 33 te 1090
Jette. Mevrouw d’Hoop de Synghem Isaline wonende te Capartlaan 33 te 1090 Jette. Mevrouw d’Hoop
de Synghem Yolaine wonende te Capartlaan 33 te 1090 Jette.
De aankoopprijs van de inneming overtreft de schattingsprijs, die door het schattingsverslag werd
bepaald, niet.
Aan de gemeenteraad wordt verzocht deze akte goed te keuren.
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2011 betreffende “Fietspadendossier N457 – Onteigening ten
algemene nutte – Definitieve goedkeuring onteigeningsplannen”.
Financiële impact en visum
De nodige kredieten zijn voorzien onder actie 12.1.1/0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/IE-10 in budget
voor het boekjaar 2019.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De akte verleden voor de commissaris Elke Wittebroodt op 8 december 2018, houdende de minnelijke
onteigening van de inneming nummer 152A van het onteigeningsplan, jegens de heer d’Hoop de
Synghem Emmanuel en zijn echtgenote mevrouw Henry de Frahan Marie, wonende te Ruelle de la
Blanche 185, Clos Saint-Joseph, 59116 Houplines (Frankrijk). Mevrouw d’Hoop de Synghem Marie
wonende te Berg van Sint-Job 119 te 1180 Brussel. Mevrouw d’Hoop de Synghem Marie-Adélaïde
wonende te Capartlaan 33 te 1090 Jette. Mevrouw d’Hoop de Synghem Isaline wonende te Capartlaan
33 te 1090 Jette. Mevrouw d’Hoop de Synghem Yolaine wonende te Capartlaan 33 te 1090 Jette, wordt
goedgekeurd. De overdracht wordt aanvaard voor en mits de vergoeding van € 5.000,00.
Artikel 2
De vergoeding wordt verrekend onder actie 12.1.1/0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/IE-10 in budget
voor het boekjaar 2019.

48.

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE PARKEERVERBOD IN DE HOLLEBEEK
Feiten en context
Er werd melding gedaan van de eigenaars van Hollebeek 9 dat er op zondag vaak verkeerd geparkeerd
wordt in de Hollebeek, zodanig dat het voor de inwoners geen evidentie is om nog aan hun woning te
geraken. Tevens parkeren de voertuigen zich tot op het nieuwe Hollebeekpad wat absoluut niet de
bedoeling is en het onveilig maakt voor wandelaars, fietsers,..
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Op de Hollebeek geldt vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 9 (einde van de weg) langs beide
zijden een volledig parkeerverbod.
Dit wordt gesignaleerd door:
-

Verkeersborden E1
De verkeerborden worden aangevuld met x-borden, Xa en Xb

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.

49.

VERVOERREGIO VLAAMSE ARDENNEN – TOETREDEN TOT VERVOERREGIORAAD
Feiten en context
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;

Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar
vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van
maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren,
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang
zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
Juridische grond
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid.
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied van het
Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s. Bij die afbakening
maakt de gemeente Maarkedal deel uit van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Schepen Frederik Van Nieuwenhuyze en burgemeester Joris Nachtergaele aan te duiden als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Ardennen.
Artikel 2
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.
Artikel 3
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
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Vlaamse Ardennen,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 te 9000 Gent.

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.

De zitting wordt gesloten om 21.15 uur.
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