
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 24 september 2019 om 19.00 uur
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Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, schepenen
Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe, 
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Steven Thomas, Marc Vuylsteke, Yves Bontinck, raadsleden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Ann De Tollenaere, schepen

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2019 wordt goedgekeurd.

2. KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER EN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Aan de gemeenteraad worden gevraagd om de door de burgemeester uitgereikte drankvergunningen te 
bekrachtigen. Van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen wordt kennis genomen. 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester:

 Besluit van 3 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens de zomerkermis van KLJ Etikhove, meer bepaald tijdens de reünieavond op 12 juli 
en het eetfestijn en Levend Kicker Tornooi op 14 juli.

 Besluit van 12 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door Rondelle in Etikhove, van 13 juli tot en 
met 11 augustus.

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door De Zwarten Engel in Etikhove.

 Besluit van 22 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens het kermisweekend van Nukerke van 10 en 11 augustus.

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van 
sterke dranken tijdens het kermisweekend van Louise Marie, in het dreupelkot op 22 september.

Artikel 2

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

 Besluit van 2 juli 2019 houdende een machtiging tot het schenken van sterke dranken op de 
avondmarkt op 11 juli.



3. KENNISNAME VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN 
BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR 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 17 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang Sint Elooi in Maarke-Kerkem

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de betonwerken op het kruispunt Drappendries – Beukelweg

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 29 in Terbeke

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 33 in de 
Mussestraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 36 in de 
Maalzaakstraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang St. Donatus op 14 juli in Etikhove

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een oldtimerrit op 28 juli 2019

 Besluit van 22 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van het leveren van een module voor een dierenartsenpraktijk in de Berkenstraat op 
2 augustus 2019

 Besluit van 29 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de opnames van een film in Maarkedal op 4 en 5 augustus 2019

 Besluit van 7 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van werken langsheen Nederholbeekstraat 59

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende werken in de Fortstraat van 23 tot en met 26 augustus 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een tractorwijding by night + rondrit op 13 september 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een Halloweentocht op 26 oktober 2019

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een nieuwelingenkoers op 28 september 2019

Artikel 2

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

 Besluit van 2 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende 
de Ellestraatfeesten van 11 juli 2019



 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de parkeerproblematiek rond “De Spar” in Etikhove

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op 2 korte stukken op het Leideveld naar 30km/uur naar 
aanleiding van de drukke verkeerssituatie (werken N457).

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op de Kapelleberg en Boigneberg naar 50km/uur naar 
aanleiding van een drukke verkeerssituatie. (werken N457).

 Besluit van 6 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de parkeerproblematiek langs de Oude Steenweg.

 Besluit van 13 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een bevoorradingspost op de halvemaanparking in Louise –Marie

 Besluit van 3 september 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een wandeltocht op 28 september 2019

4. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN EEN ZONE VOOR KORT PARKEREN TER 
HOOGTE VAN SUPERMARKT "DE SPAR" IN ETIKHOVE

Aan de gemeenteraad wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd voor het invoeren van een 
zone voor kort parkeren ter hoogte van supermarkt "De Spar" in Etikhove.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Op de Berkenstraat is ter hoogte van de ingang van de supermarkt, over de lengte van 2 
parkeerplaatsen, het parkeren toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 10 minuten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc

5. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR INVOEREN VAN EEN PARKEERVERBOD VOOR 
VRACHTWAGENS EN BUSSEN LANGS DE OUDE STEENWEG

Aan de gemeenteraad wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd voor het invoeren van een 
parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen langs de Oude Steenweg.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Op de Oude Steenweg van 1 tot 10 langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
Het verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: vrachtwagens en autobussen , uitgezonderd 
plaatselijk verkeer
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. 
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

6. GOEDKEUREN VAN DE ONTWERPAKTE VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING UIT HET WOONPROJECT 
PUTTENE



De gemeenteraad van Maarkedal besliste op 28 mei 2013 om de dienstverlenende vereniging SOLVA op-
dracht te geven tot het realiseren van een woonproject voor 15 wooneenheden tegenover het nieuwe 
woonzorgcentrum in Puttene en daartoe de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de 
nieuwe infrastructuur aan te leggen en de woningen te bouwen middels een opstalrecht.

In februari 2019 werd de verkoopprocedure voor de woningen opgestart. De gemeente Maarkedal zal 
telkens optreden als eigenaar en verkoper van het grondaandeel en SOLVA als eigenaar en verkoper van 
de wooneenheden.

Voor woning 1 werd een aankoopbelofte ondertekend, met verkoopoptie voor de gemeente Maarkedal 
en SOLVA. Volgens deze aankoopbelofte gaat de eigendom slechts over bij het verlijden van de notariële 
akte. Op grond van art. 4.2.16 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kan een kavel uit een vergunde 
verkaveling echter enkel verkocht worden nadat een verkavelingsakte werd verleden door de 
instrumenterende ambtenaar. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze ontwerpen van de verkoopakte goed te keuren.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het ontwerp van verkavelingsakte en het ontwerp van verkoopakte worden goedgekeurd, onder 
voorbehoud van rechtzetting van de materiële verschrijving in de verkavelingsakte.

7. GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES ZEFIER

De gemeente is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZEFIER.

De gemeente wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van de 
statuten van de Vennootschap te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met 
betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk te bevestigen. De waarborg 
vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen mede in het belang van 
de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap 
houdt voor rekening van de gemeente, en het rendement van de gemeente hierop, vergroot.

ZEFIER vraagt goedkeuring aan de gemeente Maarkedal dat zij haar waarborg voor de financieringen 
uitdrukkelijk bevestigt via een gemeenteraadsbesluit.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het gemeentebestuur Maarkedal bevestigt de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de 
huidige en toekomstige financieringen via gemeenteraadsbesluit.

8. BEVESTIGING VAN DE AANSTELLING VAN DE HEER JORIS NACHTERGAELE ALS LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR VAN VVSGVZW EN KENNISNAME VAN DE AANDUIDING ALS VOORZITTER VAN DE 
BESTUURLIJKE COMMISSIE 'VEILIGHEID' 

Als vennoot van VVSG droeg de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2019 Joris Nachtergaele voor als 
kandidaat-bestuurder voor de bestuurlijke commissie 'de gemeente in Europa en de wereld' van VVSG. 
Bij mail van 25 juni bevestigde VVSG de aanstelling van Joris Nachtergaele als lid van de raad van 
bestuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd die aanstelling te valideren. 

Tevens wordt de gemeenteraad in kennis gesteld dat de heer Joris Nachtergaele door het Dagelijks 
Bestuur van 3 juli 2019 werd aangeduid als lid van de bestuurlijke commissie ‘Veiligheid’.

BESLUIT



Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad 
van Bestuur van de VVSG vzw .

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van de VVSG vzw van 
13 juni 2019 waarbij de voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad van Bestuur 
unaniem werd goedgekeurd.

Artikel 3
De gemeenteraad bekrachtigt de voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad van 
Bestuur van de VVSG vzw dan ook te bekrachtigen.

Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Joris Nachtergaele door het Dagelijks Bestuur 
van de VVSG vzw bij beslissing van 3 juli 2019 werd aangeduid als voorzitter van de bestuurlijke 
commissie ‘Veiligheid’.

Artikel 5
Voornoemde mandaten geven recht op een presentiegeld, uitgekeerd door de VVSG vzw.

9. ALGEMENE VERGADERING MEDOV VZW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER

Als vennoot van Medov vzw dient de gemeente een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergaderingen.

Volgende kandidatuur werd ingediend:

- Kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
- Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

BESLUIT

Geheime stemming: 10 stemmen voor
6 onthoudingen

Artikel 1
Ann De Tollenaere wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van Medov 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
Filip Meirhaeghe wordt aangeduid als plaatsvervanger.

10. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 
TECHNIEKACADEMIE VOOR DE PERIODE 2020-2022

Sinds enkele jaren wordt succesvol een Tiener Techniekacademie georganiseerd voor leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar. Sinds afgelopen schooljaar bestaat eveneens een dergelijk initiatief voor 
leerlingen van het derde en vierde leerjaar onder de noemer Junior Techniekacademie. Dit werd reeds 
in enkele gemeenten georganiseerd in het schooljaar 2018-2019 en zal voor de eerste keer ook in 
Maarkedal worden georganiseerd najaar 2019.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Tiener Techniekacademie voorjaar 2019, werd aan het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 2 april 2019 de vraag voorgelegd of het bestuur open 



staat voor een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren vanaf 2020. Het college besliste toen 
open te staan voor een samenwerkingsovereenkomst met een maximale duur van 3 jaar en dit te laten 
weten aan VIVES, dat de techniekacademies organiseert.

Aan de gemeenteraad wordt de samenwerkingsovereenkomst met VIVES voor de organisatie van de 
Techniekacademie voor de komende 3 jaar alsook de individuele bijdragen van de deelnemers en de 
financiële tussenkomst van het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de techniekacademie voor 3 jaar wordt 
goedgekeurd. In de overeenkomst wordt opgenomen dat er jaarlijks minimum één Junior 
Techniekacademie en minimum één Tiener Techniekacademie wordt georganiseerd.

Artikel 2
De bijdrage van de deelnemers wordt vastgelegd op 60 euro voor de inschrijving voor de Junior 
Techniekacademie en 50 euro voor de inschrijving voor de Tiener Techniekacademie. De financiële 
tussenkomst voor het bestuur bedraagt jaarlijks 850 euro per groep van 20 kinderen die de Junior 
Techniekacademie kunnen volgen en 1000 euro per groep van 20 kinderen die de Tiener 
Techniekacademie kunnen volgen.

11. AANPASSING VAN HET SCHOOLREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLEINE REUS

Een aangepast schoolreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke bassischool De Kleine Reus, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016 wordt opgeheven.

Artikel 2
Het schoolreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) 
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

12. AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTELIJK ONDERWIJZEND PERSONEEL

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het arbeidsreglement die van toepassing is op het 
gesubsidieerd personeel, zoals bedoeld in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 
van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding voor het gemeentelijk onderwijzend personeel goed te keuren. Dit 
arbeidsreglement geldt voor het gemeentelijk onderwijzend personeel die tewerkgesteld zijn in 
gemeentelijke basisschool De Kleine Reus van Maarkedal met inbegrip van de personeelsleden die in 
deze school tewerkgesteld zijn via reaffectatie of wedertewerkstelling. 

BESLUIT



Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het bestaande arbeidsreglement voor het gemeentelijk onderwijzend personeel, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 30 mei 2017 wordt opgeheven.

Artikel 2
Het arbeidsreglement voor het gemeentelijk onderwijzend personeel, dat als bijlage aan dit besluit is 
gehecht, wordt goedgekeurd.

13. GOEDKEUREN VAN HET DECRETALE MINIMALE SCHOOLWERKPLAN VOOR HET GEMEENTELIJK 
ONDERWIJS

Het schoolwerkplan is een instrument dat een totaalbeeld geeft van de school. Het omvat enerzijds het 
pedagogisch project en de decretaal vastgelegde elementen en anderzijds de beschrijving van 
processen, de wijze waarop de school haar kwaliteit bewaakt, de neerslag van afspraken, maatregelen … 
Het is tevens een verantwoordingsbron naar de gemeenschap toe en kan een basis vormen voor externe 
evaluatie.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het decretale minimale schoolwerkplan goed te keuren.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het decretale minimale schoolwerkplan wordt goedgekeurd.

14. TOEKENNING VAN FINANCIËLE STEUN VOOR HET PROJECT SAMUNDRA IN NEPAL

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 augustus 2019 om 400 euro van 
het budget ontwikkelingssamenwerking aan dit project te doneren aan SAMUNDRA, een onafhankelijke 
internationale coöperatie die de Nepalese NGO Himalayan Care Hands ondersteunt.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toekenning van 400 euro ontwikkelingssteun goed te 
keuren.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Er wordt een financiële steun van 400 euro toegekend aan de vzw Samundra.

15. GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD EN GOEDKEUREN 
VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de gemeentelijke sportraad opnieuw officieel 
samengesteld te worden. 

Feiten en context

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dienen de adviesraden opnieuw samengesteld te worden. De 
goedkeuring van de vernieuwde samenstelling van de sportraad behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad.

In het gemeentelijk magazine Publiek van maart 2019 en via de sociale media van de gemeente werd 
een oproep gericht naar alle sportverenigingen en deskundigen om zich kandidaat te stellen om te 
zetelen in de sportraad.



Tijdens de herinstallatievergadering van de sportraad op 21 mei 2019 werden de samenstelling, de 
statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Niet alle functies binnen de sportraad werden 
tijdens deze vergadering nog niet ingenomen. Daarom werd dit punt verdaagd naar de volgende 
vergadering van de sportraad op 16 juli 2019. Tijdens deze vergadering werden wel alle functies 
ingenomen. 

De nieuwe samenstelling en de statuten van de sportraad worden voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de sportraad wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad worden goedgekeurd.

16. OPRICHTING PROJECTVERENIGING VARIANT, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ROND 
CULTUUR EN ERFGOED IN DE VLAAMSE ARDENNEN, GOEDKEUREN VAN DE STATUTEN EN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AANDUIDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De werking van EVA, Erfgoed Vlaamse Ardennen, is vandaag georganiseerd in de vorm van een 
interlokale vereniging. Om aanspraak te maken op Vlaamse middelen moet de werking omgevormd 
worden tot een samenwerkingsverband / projectvereniging met rechtspersoonlijkheid Daarom wordt de 
interlokale vereniging EVA (zonder rechtspersoonlijkheid) omgevormd tot de projectvereniging VARIANT 
(met rechtspersoonlijkheid). De werking, boekhouding, personeel en middelen worden overgedragen 
naar projectvereniging VARIANT. De middelen van de interlokale vereniging EVA gaan naar de eerste 
deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de projectvereniging VARIANT..

De projectvereniging VARIANT biedt de mogelijkheid tot oprichting van bijkomende regionale 
samenwerkingen binnen de domeinen cultuur en erfgoed. Elke stad en gemeente kan steeds kiezen of 
zij deelneemt aan een bijkomende deelwerking.

Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd de oprichting van de projectvereniging goed te keuren, de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging goed te keuren en om een 
stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende stem aan te duiden om te zetelen in de raad van 
bestuur.

Na oproeping hiervoor werden volgende kandidaturen ontvangen: 

 Stemgerechtigd lid: Marc Vuylsteke, raadslid

 Lid met raadgevende stem: Marc Bauwens, lid van de gemeenteraad en verkozen op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen

BESLUIT

Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en 
erfgoed in de Vlaamse Ardennen, waarin volgende partners participeren: de steden en gemeenten 
Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, 
Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT worden goedgekeurd.



Artikel 3
Het lidmaatschap van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT: ‘Erfgoed Vlaamse 
Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 0,30 euro per inwoner per jaar vanaf 1 
januari 2020. Deze bijdrage geldt tegelijk als lidmaatschap van de projectvereniging (zie artikel 12 van de 
statuten).

Artikel 4
Marc Vuylsteke wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van de 
projectvereniging.

Artikel 5
Marc Bauwens wordt aangesteld als lid van de raad van bestuur van de projectvereniging met 
raadgevende stem.

Artikel 6
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), zoals opgericht door 
het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2015, wordt opgeheven op 31 december 2019.

Artikel 7
Werking, boekhouding, personeel en middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EVA, 
worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de Projectvereniging VARIANT. De financiële 
middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EVA gaan integraal naar de deelwerking 
Erfgoed Vlaamse Ardennen van VARIANT.

17. GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST BASISINFRASTRUCTUUR DIGITALE BIBLIOTHEEK MET 
CULTUURCONNECT

In de gemeenteraad van 30 januari 2018 werd de ondertekening van de overeenkomst van de gemeente 
met Cultuurconnect goedgekeurd. De gemeente stemde er mee in de aansluiting van de bibliotheek op 
de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) voort te zetten onder Cultuurconnect. In het 
najaar van 2019 schakelt de bibliotheek over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem dat geldt voor 
alle Vlaamse openbare bibliotheken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met 
Cultuurconnect goed te keuren en te ondertekenen.  

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De intekening op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek en 
de bijgevoegde overeenkomst worden principieel goedgekeurd. 

18. GOEDKEUREN VAN DE OPSTART VAN EEN INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR 
WOONBELEID MET DE GEMEENTE KLUISBERGEN EN DE STAD RONSE

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad of het kan instemmen met de toevoeging van onderhavig 
agendapunt wegens het spoedeisend karakter ervan, overeenkomstig artikel 23 van het decreet lokaal 
bestuur.

Het betreft de goedkeuring van de opstart van een samenwerkingsovereenkomst rond woonbeleid met 
de gemeente Kluisbergen en de stad Ronse. 

De spoedeisendheid ligt hem in het gegeven dat voor de samenwerkingsovereenkomst een 
subsidiedossier ingediend wordt dat uiterlijk 1 oktober moet overgemaakt worden aan de bevoegde 



dienst. Een laattijdige indiening van het subsidiedossier zou het mislopen van niet geringe inkomsten 
voor de samenwerking betekenen. 

Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.

De gemeenteraad stemt unaniem in met de toevoeging van onderhavig agendapunt wegens 
spoedeisendheid.

De Vlaamse Wooncode duidt de gemeenten aan als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, 
wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op 
lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen 
van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit 
van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal woonbeleid stelt dat enkel projecten met 
een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring. Via 
een intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kan het lokaal woonbeleid 
kwalitatief en professioneel worden uitgebouwd .Hierbij voorzien de initiatiefnemer SOLVA, het 
Agentschap Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen voor de nodige ondersteuning.

SOLVA stelt voor aan de gemeente Maarkedal om samen met de gemeente Kluisbergen en de stad 
Ronse een cluster te vormen om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Deze subsidie loopt over zes werkingsjaren 
waarbij het merendeel van de wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan te werven door SOLVA 
en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid en dat het overige deel van de subsidie 
zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties/projecten die uitvoering geven aan 
het lokaal woonbeleid.

Er wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd voor de toetreding tot de cluster IGS woonbeleid 
Z-O Vlaanderen samen met de gemeente Kluisbergen en de stad Ronse, alsook voor de 
subsidieaanvraag 2020-2025.

BESLUIT

Artikel 1
De Gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Z-O Vlaanderen samen 
met de gemeente Kluisbergen en de stad Ronse om aanspraak te kunnen maken op de subsidies 
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid.

Artikel 2
De Gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 5 binnen het regionaal project 
IGS Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen Vlaanderen 
wordt ingediend, goed.

19. 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.



Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter


