Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 25 juni 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, Yves Bontinck, raadsleden
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Marc Vuylsteke, raadslid

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET
SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
Het schepencollege is bevoegd voor het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer. Deze
besluiten worden ter kennis gegeven aan de gemeenteraad. In gevallen van hoogdringendheid is 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:







Artikel 2

Besluit van 10 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende het Park(ing)concert op 10 mei 2019.
Besluit van 17 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende werken aan de Taaienberg op 20 mei 2019.
Besluit van 23 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende sluiting overweg 29 Terbeke
Besluit van 23 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende sluiting overweg 33 Mussestraat
Besluit van 23 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende sluiting overweg 26 Maalzaakstraat
Besluit van 3 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende werken aan Delfdries 7 op 13 en 14 juni
Besluit van 6 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende betonwerken aan de Drappendries van 11 juni tot en met 28 juni 2019

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








3.

Besluit van 28 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende wielerwedstrijd Sport en Vermaak op 17 juli 2019.
Besluit van 28 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de
ruiterommegang Sint-Elooi op 23 juni 2019.
Besluit van 28 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor het
kermisweekend in Nukerke van 5 tot en met 13 augustus 2019.
Besluit van 28 mei 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement voor de
ruiterommegang in Nukerke op 21 juli 2019.
Besluit van 11 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende de 11-juli avondmarkt op 11 juli 2019.
Besluit van 11 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende de triatlon van Vlaanderen op 7 juli 2019.
Besluit van 11 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement
betreffende de kermis in Louise-Marie van 16 tot en met 25 september.

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER 2018
Aan de raad wordt gevraagd om de jaarrekening over het boekjaar 2018 vast te stellen.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vast gesteld als volgt:
Financiële toestand van de jaarekening
Budgettair resultaat boekjaar

-1.010.692,52

Resultaat op kasbasis

6.925.183,41

Autofinancieringsmarge

1.357.506,90

De Balans
Het balanstotaal

31.848.989,64

Staat van opbrengsten en kosten
Overschot/tekort van het boekjaar

1.119.727,56

Artikel 2
De jaarrekening voor het financiële boekjaar 2018 wordt vastgesteld en overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
4.

GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING 1 VAN HET BOEKJAAR 2019
Voor het dienstjaar 2019 werd een budgetwijziging opgemaakt. Deze wordt voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
BESLUIT
Stemming: 10 stemmen voor (Steve De Boever, Joris Nachtergaele, Filip Meirhaeghe,
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere,
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Yves Bontinck)
5 stemmen tegen (Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire,
Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe)
1 onthouding (Steven Thomas)

Enig artikel
De budgetwijziging nr. 1 voor het financiële boekjaar 2019 wordt vastgesteld zoals deze in bijlage aan dit
besluit gehecht is.
5.

AANPASSING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL.
GOEDKEURING.
De rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel werd gewijzigd. De gewijzigde versie
wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
De aangepaste rechtspositieregeling, die als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

6.

AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VOOR GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL.
GOEDKEURING.
Het arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel werd aangepast. De aangepaste versie
wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het aangepaste arbeidsreglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

7.

REGLEMENT ROND VERENIGINGSWERK. GOEDKEURING.
Met de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van 18 juli
2018 kan voor specifieke activiteiten binnen de socio-culturele sfeer beroep gedaan worden op
verenigingswerkers. Voor een goede werking is het aangewezen hierrond een reglement goed te
keuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, goed te
keuren.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het reglement rond verenigingswerk, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

8.

REGLEMENT ROND VRIJWILLIGERSWERK. GOEDKEURING.
Het gemeentebestuur en het OCMW doen voor diverse activiteiten beroep op vrijwilligers. Voor een
goede werking werd een ontwerp van reglement gemaakt voor vrijwilligerswerk.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, goed te
keuren.
BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.
9.

REGLEMENT ROND UITZENDARBEID. GOEDKEURING.
De Vlaamse Regering keurde vorig jaar een decreet goed over uitzendarbeid in de Vlaamse
overheidsdiensten en lokale besturen. Daarin werden krijtlijnen opgenomen om de Vlaamse
overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Volgende
elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het
beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de
naleving van de bepalingen uit het decreet.
De gemeenteraad bepaalt in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de krijtlijnen van dit
decreet. De gemeenteraad stelt hierover de nadere regels vast. Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om, binnen deze regels, uitzendkrachten in dienst te nemen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het in bijlage bij dit besluit gevoegde reglement goed te
keuren.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Enig artikel
Het reglement rond uitzendarbeid wordt goedgekeurd.

10.

GOEDKEURING VAN DE OPSTART VAN EEN GEZAMENLIJK AANMELDSYSTEEM VOOR HET KLEUTER- EN
BASISONDERWIJS CONFORM HET NIEUWE INSCHRIJVINGSDECREET
Het schoolbestuur kan voor zijn school een aanmeldingsprocedure instellen in functie van het
optimaliseren van het inschrijvingsproces.
Scholen die niet instappen kunnen geen leerlingen weigeren, ook niet indien de capaciteit het niet
toelaat. OVSG raadt scholen aan zich te groeperen in een gezamenlijk aanmeldingsplatform. Na overleg
met de directies blijkt dit voor iedereen de beste oplossing.
Werking: een neutrale dienst (gemeentebestuur) beheert het systeem waar alle scholen op aangemeld
zijn. Ouders melden hun kinderen aan vanaf 1 maart 2020. Schoolkeuze en afstand tot de school zijn
bepalend voor de ordening van de leerlingen. Bij voldoende plaats krijgt de ouder een ‘ticket’, waarmee
zij vanaf 6 mei 2020 hun kind kunnen inschrijven.
Door met een gezamenlijk systeem te werken wordt het onderwijsaanbod voor burgers duidelijk en
vermijden we dubbele inschrijvingen. Indien we gezamenlijk instappen krijgen we wellicht een subsidie
(in 2018 bedroeg die 5.000 euro). Die subsidie zal zo goed als volledig opgaan in de aankoop van het
aanmeldsysteem. Voor bijkomende kosten voor de financiering van de software wordt voorgesteld een
verdeelsleutel toe te passen conform het aantal leerlingen per school.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt een gezamenlijk aanmeldsysteem voor het kleuter- en
basisonderwijs conform het nieuwe inschrijvingsdecreet ingesteld.
Artikel 2
Het schoolbestuur kiest standaarddossier B (eerste criterium schoolkeuze, tweede criterium afstand).

Artikel 3
Het schoolbestuur kiest ervoor deel te nemen aan een gezamenlijke aanmeldingsprocedure met
volgende participanten:
-

Vrije Basisschool Etikhove
Vrije Basisschool Nukerke
Vrije Basisschool Schorisse
Gemeenschapsonderwijs Omer Wattez Schorisse

Artikel 4
Het gemeentebestuur staat in voor de opstart van het aanmeldingssysteem. Kosten voor de financiering
van de software worden opgedeeld door toepassing van de verdeelsleutel conform het aantal leerlingen
per school.
11.

GOEDKEURING VAN DE CAPACITEITSBEPALING VOOR DE VESTIGINGEN VAN DE GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL DE KLEINE REUS
Bij de voorbereidingen voor de lancering van het aanmeldingssysteem in 2020-2021 werd het bestuur
gewezen op de kansen die een efficiëntere invulling van de capaciteit voor de school biedt. De huidige
capaciteit werd vastgelegd in 2012. Door een herziening kunnen de werkingsmiddelen efficiënter
aangewend worden.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
De gemeenteraad stelt de capaciteit van de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus vast als volgt:
-

12.

Vestiging Nukerke: 21 leerlingen per leerjaar (84 kleuter en 126 lager)
Vestiging Maarke-kerkem: 11 kinderen per leerjaar (44 kleuter en 66 lager)

GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE MINARAAD EN GOEDKEUREN VAN DE
STATUTEN, HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN DE AFSPRAKENNOTA
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de hersamenstelling van de milieu- en natuurraad (Minaraad)
en de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota goed te keuren.
BESLUIT
Stemming: 10 stemmen voor (Steve De Boever, Joris Nachtergaele, Filip Meirhaeghe,
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere,
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Yves Bontinck)
6 onthoudingen (Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire,
Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe, Steven Thomas)
BESLUIT
Artikel 1
De aanpassing van de samenstelling wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De in de installatievergadering samengestelde milieu- en natuurraad (Minaraad) wordt goedgekeurd als
volgt:
Functie
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd

Naam
Johan Cosijn
Criel Dirk
Roeland Deriemaeker
Rita Van de Voorde
Krist Lamon

Organisatie
Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Natuurpunt Rondom Burreken
MOW
MOW
Boerenbond

Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd

Roman Peter
Marianne Goemaere
Astrid Bauduin

Algemeen BoerenSyndicaat
Gemeentelijk Onderwijs
Gemeenschapsonderwijs

Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Stemgerechtigd
Schepen
Secretaris

Greta Van Maelsaeke
Geert Dewaele
Stef De Medts
Verkest Wim
Marleen D’Heygere
Joan Declercq
Filip Meirhaeghe
Besard Gemma

Vrij Onderwijs
Toerisme
Middenstand
wildbeheerseenheid
Socio-culturele ver (VABS)
Socio-culturele ver (LG)
Schepen van leefmilieu
Milieuambtenaar

Artikel 3
De gewijzigde statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota worden goedgekeurd.
13.

GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD EN GOEDKEUREN
VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
In het begin van een legislatuur dient ook de gemeentelijk jeugdraad hersamengesteld te worden.
De herinstallatievergadering van de jeugdraad vond plaats op 7 mei 2019.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de jeugdraad wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke jeugdraad worden goedgekeurd.

14.

GOEDKEURING JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
BIBLIOTHEKEN VLAAMSE ARDENNEN.
De rekening van het voorbije jaar en de begroting van het lopende jaar van de Interlokale Vereniging
van de Bibliotheken Vlaamse Ardennen moeten jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse
Ardennen, zoals ze als bijlage zijn toegevoegd, worden goedgekeurd.

15.

GOEDKEURING JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN.
De rekening van de interlokale vereniging dient jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1

De resultatenrekening 2018 en de balans 2018 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen, zoals het in bijlage aan deze beslissing geviseerd wordt, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2019 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst
Vlaamse Ardennen, zoals het in bijlage aan deze beslissing geviseerd wordt.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de dienst Vrije Tijd en de penningmeester van
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
16.

ALGEMENE VERGADERING SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE NIEUWE HAARD OP 27 JUNI
2019: GOEDKEURING AGENDA
Als aandeelhouder van de Sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard 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. Statutaire benoemingen overeenkomstig art. 13 van de statuten
2. Toelichting en verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018
3. Kennisneming van het verslag van de Commissaris-Revisor over het boekjaar afgesloten op
31/12/2018
4. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2018
5. Décharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris-Revisor
6. Varia
Yves Bontinck werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Steve De Boever werd aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard van
27°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.

17.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Voor een weergave van de mededelingen en 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.
BESLOTEN ZITTING

18.

GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING (GECORO). BENOEMING VAN DE LEDEN.
Iedere Vlaamse Gemeente moet een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
inrichten. De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester

en schepenen. De voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris worden benoemd door de
gemeenteraad.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Cedric Lietaer en de gemeentelijke omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening, beiden voorgedragen
door het schepencollege, worden benoemd tot respectievelijk voorzitter-deskundige en vaste secretaris
van de Gecoro.
Artikel 2
Navermelde personen worden in de Gecoro opgenomen namens de verschillende geledingen:
EFFECTIEF

PLAATSVERVANGER

Landbouw:

Johan Erregat

Lieven De Stoppeleire

Toerisme:

Hilde Van Parys

Daan Vander Linden

Werkgeversvereniging:

Sara Aers

Jacques Thienpont

Milieuvereniging:

Yves Meulenijzer

Johan Cosijn

Artikel 3
Navolgende personen worden in de Gecoro opgenomen als deskundige:
Deskundigen:

EFFECTIEF

PLAATSVERVANGER

Jo Blockeel

Guillaume Vyncke

Laurence Devenijn

Dirk Criel

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

DE BOEVER Steve
voorzitter

