
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 30 maart 2021 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

De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. BEKRACHTIGING VAN HET BESLUIT GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER TOT HET LATEN 
DOORGAAN OP DIGITALE WIJZE VAN DE VERGADERINGEN VAN DIVERSE ORGANEN VAN HET LOKALE 
BESTUUR IN HET KADER VAN DE COVID-19 PANDEMIE

Feiten en context

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen nemen in 
plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe Gemeentewet).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de burgemeester van 18 maart 2021 tot het laten 
doorgaan op digitale wijze van de vergaderingen van diverse organen van het lokale bestuur in het 
kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken, te 
bekrachtigen.

Bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet, artikel 130.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het besluit getroffen door de burgemeester dd. 18 maart 2021 tot het laten doorgaan op digitale wijze 
van de vergaderingen van diverse organen van het lokale bestuur in het kader van de maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken, wordt bekrachtigd.

2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 32 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 23 februari 2021 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.



Bevoegdheid

Artikel 32 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 23 februari 2021 worden goedgekeurd.

3. TOELICHTING BIJ DE STAND VAN ZAKEN VAN DE COVID-19 PANDEMIE

Feiten en context

De burgemeester geeft een toelichting bij de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

Zowel de recentste cijfers als de lokale contacttracing, quarantainehandhaving en vaccinatiestrategie 
worden toegelicht.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 63.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennisgenomen van de toelichting omtrent de recentste cijfers, de lokale contacttracing, 
quarantainehandhaving en vaccinatiestrategie in het kader van de COVID-19 pandemie. 

4. GOEDKEURING JAARVERSLAG EN JAARREKENING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING BIBLIOTHEKEN 
VLAAMSE ARDENNEN

Feiten en context

De rekening van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen dient jaarlijks ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het 
jaarverslag 2020 wordt voorgelegd ter kennisgeving.

De rekening en het jaarverslag van 2020 zijn als bijlage aan dit besluit gehecht. 

De documenten werden reeds via mail voorgelegd aan de leden van het Beheerscomité van de 
Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat in de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd beslist tot de 
oprichting van een nieuwe deelwerking van VARIANT: Bibliotheken Vlaamse Ardennen. De Interlokale 
vereniging Vlaamse Ardennen zal als opgeheven beschouwd worden van zodra de gecumuleerde 
overschotten van de interlokale vereniging in de loop van 2021 door de beherende gemeente 
Kluisbergen zijn overgezet naar de nieuwe bankrekening die VARIANT voor de deelwerking zal openen.

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.

Het gemeenteraadsbesluit van 30 november 2004 betreffende de goedkeuring van de statuten van de 
Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen, in het bijzonder artikels 22 en 23 van de 
statuten.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

De jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen, zoals ze als bijlage 
aan dit besluit zijn gehecht, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag 2020 van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse 
Ardennen, zoals als bijlage toegevoegd.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst Bibliotheek en aan de penningmeester van 
de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

5. GOEDKEUREN ONTWERPAKTE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED VOOR DE AANLEG 
VAN EEN GEBOORTEBOS

Feiten en context

In het meerjarenplan is onder actie 23 de aanleg van een geboortebos voorzien. 

In de zitting van 24 november 2020 besliste de gemeenteraad principieel om het onroerend goed: 
4 aaneensluitende percelen grond, gelegen langs Steenbeek in Schorisse, met een totale 
grondoppervlakte van 19.860 m² in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met als kadastrale 
omschrijving 4e afdeling (Schorisse), sectie C, nrs. 510G, 510F, 510H, 510K, en eigendom van Wilfried 
Van Eenoo, wonende Rekelberg 21 1 in 9630 Zwalm, onderhands aan te kopen voor een bedrag van 
75.000 euro en voor zover de voorwaarden aanvaardbaar zijn.

Het schattingsverslag voor dit onroerend goed, opgemaakt op 22 oktober 2020 door landmeter-expert 
Ellen Verhellen, is in bijlage bij dit besluit gevoegd.

De verkoopprijs overschrijdt de waardebepaling uit het schattingsverslag.

De overschrijding van het schattingsverslag met 5.000 euro wordt aanzien als een geringe afwijking om 
volgende redenen.

Door gering af te wijken wordt vermeden dat een geschikt perceel voor de realisatie van een 
geboortebos eventueel moet verworven worden via een gerechtelijke onteigening.

Het perceel is ingekleurd als hoog erosiegevoelig en komt in aanmerking voor bebossing. Het bestuur 
heeft het voornemen om er een geboortebos aan te leggen waardoor de erosiegevoeligheid van het 
perceel wordt tegengegaan.

Het geboortebos zal publiek toegankelijk zijn waardoor het algemeen belang en openbaar nut wordt 
gediend.

Langs het perceel nr. 510k loopt een bestaande en gebruikte voetweg (aangeduid als sentier 99 op de 
Atlas der Buurtwegen) die verder zal opengesteld worden voor het publiek. In de goedgekeurde 
wenselijkheidskaart voor het trage wegenplan van Schorisse is voorzien om “sentier 99” te laten 



aansluiten met “sentier 98”. Door de voorgestelde aankoop van de voormelde percelen grond kan deze 
aansluiting op een vlotte manier gerealiseerd worden op eigendommen van het lokaal bestuur 
waardoor de voorziene trage weg tussen Kaperij en Steenbeek kan afgewerkt worden. 

Voorgaande elementen vormen overtuigende en gegronde motieven om de geringe afwijking van het 
schattingsverslag te verantwoorden.

Aansluitend op voorgaande werd het voornemen voor de aanleg van een geboortebos reeds voorgelegd 
aan het departement Landbouw en Visserij dat een voorwaardelijk gunstig advies gaf. De voorwaarde 
betreft de naleving van de pachtwet in geval het perceel verpacht is. 

De huidige eigenaar verbrak reeds in onderling overleg de pachtovereenkomst met de pachter. De pacht 
zal formeel beëindigd worden bij ondertekening van de notariële verkoopakte waarbij de pachter dient 
tussen te komen.

Voormelde percelen komen in aanmerking voor de lopende projectoproep “Aankoop gronden voor 
bebossing voor lokale besturen” van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De 
subsidie bedraagt 75 % van het aankoopbedrag, inclusief alle aankoopkosten, met een plafond van 5 
euro/m². Ook het eigenlijke bebossen van het terrein valt onder de lopende subsidieoproep “Bebossing” 
van het voormelde Agentschap.

De voorwaarden van de verkoop moeten vastgesteld worden en werden opgenomen in het ontwerp van 
aankoopakte. Het ontwerp van de aankoopakte is als bijlage toegevoegd. 

Aan de gemeenteraad wordt verzocht om het ontwerp van de aankoopakte goed te keuren. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, §2, 12°.

Juridische grond

Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Vormvereisten

Het schattingsverslag, opgemaakt op 22 oktober 2020 door landmeter-expert Ellen Verhellen.

Financiële impact en visum

De financieel directeur verleende zijn visum. Het vereiste krediet is voorzien onder budgetsleutel ACT-23 
0759-00 2200700. 

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Herman Van Boven. Voor een weergave van deze tussenkomst en de 
repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: 11 stemmen voor (DE BOEVER Steve, NACHTERGAELE Joris, MEIRHAEGHE Filip, VAN 
NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, VAN 
WELDEN Marijke, LUST William, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves)
6 stemmen tegen (BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN 
BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, THOMAS Steven)

Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop van het onroerend 
goed, gelegen te Maarkedal, Steenbeek en kadastraal gesitueerd 4de afdeling (Schorisse), sectie C, nrs. 



510G, 510F, 510H, 510K, met een grondoppervlakte van 19.860 m² en eigendom van Wilfried Van 
Eenoo, Rekelberg 21 1, 9630 Zwalm. 

Artikel 2
De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 75.000 euro. 

Artikel 3
De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

 Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij het verlijden van 
de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs en de kosten). Vanaf dan zijn ook 
het risico en de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van het bestuur. 

 Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans bevindt: 

- zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of meer 
- met alle zichtbare en verborgen gebreken 
- met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 

erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend 
- zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond en de ondergrond 

 Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van de overheid inzake 
gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of 
reglement, moet het bestuur zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen de 
verkopers wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning of om welke andere reden ook. 

 Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen, met inbegrip van 
eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum van ingenottreding. 

 Het onroerend goed is momenteel verpacht volgens een mondelinge pachtovereenkomst. De pacht 
zal formeel beëindigd worden bij ondertekening van de notariële akte waarbij de pachter zal 
tussenkomen. 

Voormelde voorwaarden zijn opgenomen in het ontwerp van aankoopakte die integraal wordt 
goedgekeurd en die bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 4
De in artikel 2 vermelde verkoopprijs wordt betaald tegen kwijting bij het verlijden van de authentieke 
akte door de notaris.

Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van het bestuur, waaronder de honoraria, 
registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d.

Artikel 5
Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de verkoopovereenkomst van 
rechtswege ontbonden.

Artikel 6
Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut.

Artikel 7
De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving te nemen.

6. GOEDKEUREN VAN DE ONTWERPAKTE VOOR DE VERKOOP VAN LOT 11 UIT HET WOONPROJECT TE 
PUTTENE

Feiten en context



De gemeenteraad van Maarkedal besliste op 28 mei 2013 om de dienstverlenende vereniging SOLVA 
opdracht 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.

Deze opdracht is door de Raad van Bestuur van SOLVA aanvaard op 2 juli 2013.

Bij besluit van 4 oktober 2016 verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Maarkedal aan SOLVA een verkavelingsvergunning voor het creëren van 15 bouwkavels.

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 – lot 11 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.

Ontwerpen van verkavelingsakte en verkoopakte werden opgemaakt door notaris Leen Coppejans. Het 
ontwerp van verkoopakte vermeldt een verkoopprijs van 271.794 euro, nl. 35.444 euro voor de grond 
en 236.350 euro voor de constructie, exclusief btw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van de verkoopakte goed te keuren. Deze 
ontwerpakte is bij dit besluit gevoegd. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Simon Van Quickelberghe. Voor een weergave van deze tussenkomst 
en de repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het ontwerp van de verkoopakte voor lot 11 uit het woonproject Puttene, zoals in bijlage bijgevoegd,
wordt goedgekeurd.

7. GOEDKEUREN VAN DE ONTWERPAKTE VOOR DE VERKOOP VAN LOT 13 UIT HET WOONPROJECT TE 
PUTTENE

Feiten en context

De gemeenteraad van Maarkedal besliste op 28 mei 2013 om de dienstverlenende vereniging SOLVA 
opdracht 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.

Deze opdracht is door de Raad van Bestuur van SOLVA aanvaard op 2 juli 2013.



Bij besluit van 4 oktober 2016 verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Maarkedal aan SOLVA een verkavelingsvergunning voor het creëren van 15 bouwkavels.

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 – lot 13 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.

Ontwerpen van verkavelingsakte en verkoopakte werden opgemaakt door notaris Leen Coppejans. Het 
ontwerp van verkoopakte vermeldt een verkoopprijs van 275.731 euro, nl. 44.831 euro voor de grond 
en 230.900 euro voor de constructie, exclusief btw.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van de verkoopakte goed te keuren. Deze 
ontwerpakte is bij dit besluit gevoegd. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Simon Van Quickelberghe. Voor een weergave van deze tussenkomst 
en de repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het ontwerp van de verkoopakte voor lot 13 uit het woonproject Puttene, zoals in bijlage bijgevoegd,
wordt goedgekeurd.

8. GOEDKEUREN VAN EEN REGLEMENT VOOR DE VERKOOP EN SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN 
IN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE

Feiten en context

Wanneer roerende goederen geen gebruikswaarde meer hebben binnen het bestuur kan het aangewezen 
zijn deze te schenken of te verkopen, in plaats van deze integraal af te voeren naar het gemeentelijk 
recyclagepark. 

Voor de vlotte werking van de diensten is het aan te raden dat het college van burgemeester en 
schepenen naargelang de situatie kan beslissen over het schenken of te koop aanbieden van roerende 
goederen. 

Voor de vlotte werking van de diensten is het aan te raden dat het college van burgemeester en 
schepenen de modaliteiten voor verkoop en, indien van toepassing, de tarieven kan vaststellen voor de 
sporadische verkoop van roerende goederen. 

Aan de gemeenteraad wordt het reglement hiervoor ter goedkeuring voorgelegd. 



Het reglement is als bijlage toegevoegd. 

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.

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Steven Thomas. Voor een weergave van deze tussenkomst en de 
repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het reglement voor de verkoop en schenking van roerende goederen in eigendom van de gemeente 
wordt goedgekeurd.

9. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar 
het zittingsverslag. 

Overeenkomstig art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement geldt de audio-opname als zittingsverslag.

De zitting wordt gesloten om 19.33 uur.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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