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

Aanwezig:
Steve De Boever, voorzitter
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe,
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Steven Thomas, Marc Vuylsteke, raadsleden
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Yves Bontinck, raadslid
Afwezig:

OPENBARE ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd.
Tussenkomsten
Raadslid Herman Van Boven heeft een opmerking over de schriftelijke neerslag van zijn mondelinge
vraag rond de vergroening van het landschap. Voor deze tussenkomst en het antwoord erop wordt
verwezen naar het zittingsverslag.

2.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN EN AFWIJKINGEN OP DE
GELUIDSNORMEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
Kennisname en bekrachtiging van de tijdelijke politiereglementen en afwijkingen op de geluidsnormen
getroffen door het schepencollege en de burgemeester
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politiereglementen en afwijkingen op de
geluidsnormen getroffen door het schepencollege en bekrachtigt de besluiten van de burgemeester.

3.

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR DE PLAATSING VAN VERKEERSDREMPELS IN
GEMEENTEWEGEN KAPERIJ‐BOSGATSTRAAT
Aan de gemeenteraad wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd betreffende de
verkeersdrempels op de Kaperij en de Bosgatstraat.

BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de hoge snelheden in de Kaperij‐Bosgatstraat (gemeenteweg) te Maarkedal en na
grondig overleg met de buurtbewoners, politie, burgemeester en bevoegde schepen worden twee

verkeerdrempels geplaatst in de Kaperij‐Bosgatstraat. De bestuurders moeten de verkeersdrempels
dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet
meer bedraagt dan 30 km per uur.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden A14 en F87.
De verkeerdrempels en de borden zullen geplaatst worden door de het gemeentebestuur.
Artikel 2
Dit aanvullend reglement vervangt het tijdelijk politiereglement dat werd goedgekeurd in het college
van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
4.

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK EN GELIJKGESTELDE
PRODUCETEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2019 ‐ AANPASSING
Door een materiële misslag werd een oude versie van het belastingreglement op reclamedrukwerk
goedgekeurd in de zitting van 18 december 2018. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de
aangepaste versie goed te keuren.
BESLUIT
Artikel 1
§1. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet‐geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§2. Onder gelijkgestelde producten worden onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die aanzetten tot gebruiken, verbruiken of aankopen van diensten,
producten of transacties. Deze opsomming is niet‐limitatief.
Worden eveneens gelijkgesteld met reclamedrukwerken: alle stalen, flyers, folders en dragers,
aangeboden door de politieke partijen alsmede de kandidaten van die partijen bij de gemeentelijke,
provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, ongeacht of ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§3. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op elk afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de publicaties
gebundeld en/of verpakt.
Artikel 3
§1. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de
drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
§2. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 6 of niet gekend is, wordt
de belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
§3. Indien ook de verantwoordelijke uitgever niet gekend is, dan is respectievelijk de fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt
verspreid en de drukker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4
§ 1. Deze belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar.

§ 2. Drukwerken met een gewicht van 20 gram of minder worden aangerekend aan 0,005 euro per
bedeeld exemplaar. Voor drukwerken met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden
schijf van 20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend.
§ 3. De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent.
§ 4. Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld:
‐ de publiekrechtelijke rechtspersonen
‐ de vormings‐ en onderwijsinstellingen
‐ de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het
oog op deze doeleinden wordt verspreid
‐ de door het gemeentebestuur erkende adviesraden
‐ de Maarkedalse verenigingen
‐ de overlijdensberichten
Artikel 6
§ 1. De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag waarop de verspreiding aanvangt, hiervan
aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
§ 2. Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag waarop de eerste verspreiding
aanvangt, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.
§ 3. De aangifte bedoeld onder artikel 6, §1 dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor het vestigen
van de aanslag. Een daartoe bestemd formulier wordt door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld van de belastingplichtigen.
§ 4. Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te worden
gevoegd.
Artikel 7
§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
§ 2. De tarieven overeenkomstig artikel 4 worden verdubbeld en op minimum 50 euro gebracht in de
gevallen opgesomd in het eerste lid, namelijk indien er geen of een laattijdige, onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte overeenkomstig artikel 6 werd gedaan.
§ 3. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het forfaitair aantal verspreide exemplaren dat
bepaald wordt op 2.550 exemplaren.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9
Het gemeenteraadbesluit van 18 december 2018 houdende ‘belastingreglement op reclamedrukwerk –
aanslagjaar 2019’ wordt opgeheven.

5.

LOGO GEZOND+ VZW, CHARTER GEZONDE GEMEENTE EN AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN EEN
KANDIDAAT‐BESTUURSLID IN DE DE RAAD VAN BESTUUR
Logo Gezond+ vzw vraagt in een schrijven van 21 december 2019
de samenwerking te verduurzamen.
Zij wensen te vernemen het gemeentebestuur het Charter Gezonde Gemeente in 2019 zal vernieuwen,
wie vanaf 2019 de gemeente zal vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en of er interesse is
om zich kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1
De vernieuwing van het charter Gezonde Gemeente wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen,
, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van Logo Gezond+ 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
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid,
, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 4
Het gemeentebestuur zal geen kandidaat bestuurslid aanduiden voor de Raad van Bestuur.
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 aan Logo Gezond+ vzw.

6.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2019‐2024
Het is wenselijk de grote lijnen van de werking van de vakantieactiviteiten uit te tekenen onder de vorm
van een huishoudelijk reglement. Aan de gemeenteraad wordt een voorstel tot reglement voorgelegd.
BESLUIT
Enig artikel
Het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de vakantieactiviteiten 2019‐2024, zoals in bijlage
aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.

7.

STATUTEN VOOR HET NIEUW OP TE RICHTEN CULTUURNETWERK
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel voor de statuten voor het nieuw op te richten cultuurnetwerk
voorgelegd.
BESLUIT
Artikel 1
De statuten voor het Cultuurnetwerk Maarkedal die als bijlage aan dit besluit worden gehecht, worden
goedgekeurd.

Artikel 2
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, het beheersorgaan van de bibliotheek en de
cultuurraad worden geïntegreerd in het nieuw overlegorgaan, het Cultuurnetwerk.
8.

AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE
VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN
De gemeente is lid van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Er dient een
plaatsvervangend lid aangesteld te worden voor het beheerscomité.
BESLUIT
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen,
l
wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de interlokale vereniging burensportdienst
Vlaamse Ardennen.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid,
wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden aan de interlokale vereniging burensportdienst
Vlaamse Ardennen.

9.

AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE
VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND BIBLIOTHEKEN VLAAMSE ARDENNEN
Interlokale vereniging Samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen: aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen,
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van de interlokale vereniging samenwerkingsverband van de bibliotheken van de
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
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid, wonende
, 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 aan de interlokale vereniging
samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen.

10.

AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID‐OOST‐VLAANDEREN.
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van het
Sociaal Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen.
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen,
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid‐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
Mevrouw Eveline verstraete, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
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@svkzovl.be

11.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID OOST VLAANDEREN OP 11
MAART 2019 ‐ GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van SVK ZOV ontving het gemeentebestuur een uitnodiging voor de Algemene vergadering.
BESLUIT
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 11 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 info@svkzovl.be

12.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Mondelinge vragen en mededelingen
Tussenkomsten
Voor een weergave van de mondelinge vragen en antwoorden erop wordt verwezen naar het
zittingsverslag.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

DE BOEVER Steve
voorzitter

