Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 28 mei 2019 om 19.00 uur

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

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 30 april 2019 wordt goedgekeurd.

2.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET
SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer. Overeenkomstig artikel 134 § 1 van de
nieuwe gemeentewet is in gevallen van hoogdringendheid de burgemeester bevoegd om de nodige
politieverordeningen te maken onder verplichting daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te
geven. Die verordeningen vervallen dadelijk indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet
worden bekrachtigd.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester:
•

•
•

Besluit van de Burgemeester van 2 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk
politiereglement betreffende de 2de fase van de werken aan de Samaritaan van 8 mei 2019 tot 30
november 2019
Besluit van de Burgemeester van 9 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk
politiereglement betreffende de doortocht “Putters Oostkamp Classic” op 1 en 2 juni 2019
Besluit van de Burgemeester van 9mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk
politiereglement betreffende het PARK(ing)concert op 10 mei 2019.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende besluiten van het college van burgemeester en
schepenen:
•
•

Besluit van 23 april 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende
werken N457 vanaf 23 april 2019 tot eind 2019
Besluit van 25 april 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de
Flandrien Run op 5 mei 2019

•
•
3.

Besluit van 29 april 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor het
uitvoeren van betonwerken ter hoogte van Terpoort op 10 mei 2019
Besluit van 30 april 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de
wielerwedstrijd Halle-Ingooigem op 26 juni 2019

ALGEMENE VERGADERING CEVI VZW OP 17 MEI 2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van Cevi vzw ontving de gemeente de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook de
vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25 mei 2018

2.

Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2018

3.

Toelichting jaarrekening 2018
-

Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2018
Verslag van het college van toezicht aan de leden van de algemene vergadering van Cevi vzw

4.

Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en het college van toezicht

5.

Goedkeuring van de begroting 2019

6.

Benoeming van bestuurders en verificateurs

7.

Varia

BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van Cevi vzw van 17 mei 2019 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
4.

.

ALGEMENE VERGADERING SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN OP 4 JUNI
2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van de Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ontving de gemeente de
uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Jaarverslag Raad van Bestuur en commissaris

2.

Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap

3.

Goedkeuring jaarrekening

4.

Winstbestemming

5.

Kwijting bestuurders en commissaris

6.

Ontslag en benoeming bestuurders

7.

Varia

BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen van 4
juni 2019 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
ilse.vandesteene@shmvlaamseardennen.be.
5.

ALGEMENE VERGADERING IN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ETHIAS: AANDUIDEN VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
Het gemeentebestuur ontving een uitnodiging om voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba
over te gaan tot het aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
•

Kandidaat vertegenwoordiger: Marijke Van Welden

•

Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 blanco stemmen
Artikel 1
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid, wonende
, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de coöperatieve
vennootschap EthiasCo cvba 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
plaatsvervanger.

, wordt aangeduid als

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 coöperatieve vennootschap EthiasCo
cvba via de website www.ethias.be/ag-av.
6.

ALGEMENE VERGADERING ETHIAS OP 13 JUNI 2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van Ethias ontving de gemeente de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook de
vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2.

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat

3.

Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat

4.

Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht

5.

Statutaire benoemingen

BESLUIT
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2019 van Ethias 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 via de website www.ethias.be/ag-av.
7.

ALGEMENE VERGADERING GASELWEST OP 17 JUNI 2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van Gaselwest ontving de gemeente de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook
de vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.

2.

Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.

4.

Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

5.

Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.

6.

Statutaire benoemingen.

7.

Statutaire mededelingen.

BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2019 van Gaselwest 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 vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
8.

ALGEMENE VERGADERING TMVW OP 21 JUNI 2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van TMVW ontving de gemeente de uitnodiging voor de algemene vergadering op 21 juni
2019, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:

1.

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toe- tredingen en gedeeltelijke uittredingen

3.

Verslag van de raad van bestuur .over het boekjaar 2018

4.

Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018

5.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december
2018

6.

Verslagen van de commissaris (lid IBR)

7.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)

8.

Benoemingen en aanstellingen

9.

Benoeming commissaris (lid IBR)

10. Statutaire mededelingen
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 21 juni 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
9.

.

ALGEMENE VERGADERING GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING - AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER
Als vennoot van Gemeentelijke Holding nv in vereffening dient de gemeente een vertegenwoordiger aan
te duiden voor de algemene vergaderingen.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
•

Kandidaat-vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe

•

Kandidaat-plaatsvervanger: Joris Nachtergaele

BESLUIT
Geheime stemming: 11 stemmen voor
6 blanco stemmen
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende
, wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Gemeentelijke Holding in
vereffening nv 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, wonende
plaatsvervanger.

, wordt aangeduid als

Artikel 3
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
10.

.

ALGEMENE VERGADERING GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING OP 26 JUNI 2019 GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van Gemeentelijke Holding in vereffening ontving de gemeente de uitnodiging voor de
Algemene vergadering, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 1 januari 2018 t.e.m. 31
december 2018

2.

Bespreking van de jaarrekening over de periode 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018 door de
vereffenaars

3.

Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 1 januari 2018 t.e.m. 31
december 2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten

4.

Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 1 januari 2018
t.e.m. 31 december 2018

5.

Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris

6.

Stemming over de benoeming van de commissaris

7.

Vraagstelling

BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019 van Gemeentelijke Holding nv in vereffening
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
11.

.

ALGEMENE VERGADERING IVLA OP 27 JUNI 2019: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van IVLA ontving de gemeente de uitnodiging voor de algemene vergadering op 27 juni
2019, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur

6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten
7. Aanduiding kandidaat bestuurder- Maarkedal - Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze
8. Aanduiding kandidaat bestuurder - Wortegem-Petegem - Dhr. Willy Dhondt
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 27 juni 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
12.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND SOLVA. VRAAG TOT VERLENGING VAN HET
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND SOLVA. BESLISSING.
De statuten van SOLVA, volgens welk de bestaansduur van SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf 10
november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door het Decreet lokaal bestuur
opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; eindigt de
statutaire bestaansduur van SOLVA nog dit jaar. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om SOLVA te
verzoeken om haar bestaansduur te verlengen voor een duur van 16 jaar vanaf 10 november 2019.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeente verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen.
Artikel 2
De gemeente gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een duur van 16 jaar vanaf
10 november 2019.
Artikel 3
De gemeente verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 10
november 2019.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-LievensHoutem.
13.

SENIORENADVIESRAAD: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE
ADVIESRAAD 'SENIORENADVIESRAAD' EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Op 2 januari 2019 is de gemeenteraad hernieuwd. Overeenkomstig de statuten van de
seniorenadviesraad wordt binnen de 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad overgegaan tot
de herinstallatie van de seniorenadviesraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nieuwe
samenstelling, de aangepaste statuten en het aangepaste huishoudelijk reglement goed te keuren.

BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de seniorenadviesraad, zoals ze als bijlage aan dit besluit geviseerd
wordt, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke seniorenadviesraad, zoals ze als
bijlage aan dit besluit geviseerd worden, worden goedgekeurd.
14.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Voor een weergave van de mondelinge vragen en antwoorden erop wordt verwezen naar het
zittingsverslag.
Overeenkomstig art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement geldt de audio-opname als zittingsverslag.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

DE BOEVER Steve
voorzitter

