
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 27 april 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 QUICKELBERGHE Simon, VAN WELDEN Marijke, 
LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:
VAN BOVEN Herman, raadslid

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 19 april 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. 19 april 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 30 maart 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 30 maart 2021 worden goedgekeurd.

3. KENNISNAME VAN HET BESLUIT GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER TOT HET NEMEN VAN 
BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS

Feiten en context

Aan de gemeenteraad wordt het besluit van de burgemeester van 26 maart 2021 tot het nemen van 
bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus: verbod op activiteiten 
en evenementen van verenigingen op het openbaar domein ter kennisname voorgelegd.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennisgenomen van het besluit getroffen door de burgemeester dd. 26 maart 2021.

4. 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. 



5. GOEDKEURING VAN HET ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, AFGESLOTEN MET 
HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN COMPLEMENTAIRE 
ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 19 MAART 2021 
TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN 
BRONOPSPORING TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN

Feiten en context

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over 
hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te 
beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.

Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 
2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 maart 2021 kiezen tussen de volgende opties: 

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend 

lokaal contactonderzoek.

Besturen die op basis van het BVR van 13 november al een samenwerkingsovereenkomst hebben 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1 april 2021 deze overeenkomst voor 
optie 1 (sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching) verderzetten.

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van de 
COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters. 

De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie 
van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, verder inzetten op optie 1.

Hiertoe wordt door de gemeente een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot verderzetting van de engagementen. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy 
van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG).

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te 
nemen. 

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de 
gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van 
de Eerstelijnszone. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.



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.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het 
contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Er wordt kennisgenomen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning 
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken.

Artikel 2
Het voorgelegde addendum bij de eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd. 

6. ALGEMENE VERGADERING VAN IGS WESTLEDE OP 1 JUNI 2021: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.

IGS Westlede heeft bij schrijven van 8 april 2021 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen 
aan de zitting van de algemene vergadering op 1 juni 2021 om 19 uur. De vergadering zal omwille van de 
coronamaatregelen digitaal plaatsvinden. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020;
2. Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag;
3. Verslag Commissaris-Revisor;
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5. Werkingsverslag 2020;
6. Remuneratieverslag;
7. Ontslag en Benoeming bestuurders:

- Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke dd. 14/12/2020
- Ontslag mevrouw Julie Dossche dd. 25/01/2021
- Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx dd. 14/12/2020
- Benoeming de heer Danny Lauweryns dd 25/01/2021

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Marijke Van Welden, raadslid, werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering van IGS Westlede. Tom D’hont, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

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.

De statuten van IGS Westlede.

Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS 
Westlede.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 1 juni 2021 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 sven.debacker@westlede.be. 

7. ALGEMENE VERGADERING VAN ZEFIER OP 10 JUNI 2021: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij Zefier.

Zefier heeft bij schrijven van 16 maart 2021 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan 
de zitting van de gewone algemene jaarvergadering op donderdag 10 juni 2021 om 14 uur. Gezien de 
huidige coronacrisis zal deze vergadering digitaal georganiseerd worden. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Filip Meirhaeghe werd in zitting van 29 september 2020 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Zefier. Jean-Pierre D’hondt werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

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.

De statuten van Zefier.

Gemeenteraadsbesluit van 29 september 2020 met betrekking tot de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Zefier.

mailto:sven.debacker@westlede.be


BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2021 van Zefier 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@zefier.be.

8. ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 15 JUNI 2021: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

Als vennoot van TMVS dv ontving de gemeente bij schrijven van 1 april 2021 de uitnodiging om deel te 
nemen aan de zitting van de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 om 14.30 uur. 
Gezien de huidige coronacrisis zal deze vergadering digitaal verlopen. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van deelnemers
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen.

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Filip Meirhaeghe werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van TMVS dv. Ann De Tollenaere werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

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.

De statuten van TMVS.

Raadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Farys TMVS dv.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen



Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 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 raadszitting van heden.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20210615AVTMVS@farys.be.

9. ALGEMENE VERGADERING VAN GASELWEST OP 28 JUNI 2021: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest.

Per aangetekend schrijven van 26 maart 2021 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest van 28 juni 2021 om 18 uur. Gezien de 
huidige coronacrisis staat momenteel nog niet vast onder welke vorm deze algemene vergadering zal 
kunnen plaatsvinden.

Een dossier met documentatiestukken werd per brief overgemaakt.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Joris Nachtergaele werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Gaselwest. Tom D’hont werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Gaselwest.

Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Gaselwest.



BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 28 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 28 juni 2021 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter 
attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

10. JAARREKENINGEN 2020 MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN: GOEDKEURING

Feiten en context

Het centraal kerkbestuur ging over tot de gecoördineerde indiening van de rekeningen 2020 van de 
Maarkedalse kerkfabrieken (O.L.V. Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius 
te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem en Sint-Petrus te Schorisse).

De rekening is onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de 
provinciegouverneur.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten.

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten.

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be


De Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 over de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Vormvereisten

De jaarrekeningen werden nagezien door de financiële dienst. Er werden geen opmerkingen 
geformuleerd.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Er wordt goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen 2020 van de Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V. 
Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise-Marie, Sint-Britius te Etikhove, Sint-Petrus te Kerkem 
en Sint-Petrus te Schorisse.

11. GOEDKEURING JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING 
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN

Feiten en context

De rekening van de interlokale vereniging dient jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De jaarrekening (resultatenrekening en balans) is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.

Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de 
realisatie van de doelstelling van de vereniging. 

De resultatenrekening 2020, de balans 2020 en de begroting 2021, zoals het in bijlage aan deze 
beslissing geviseerd wordt.

De resultatenrekening 2020 en de begroting 2021 van de interlokale vereniging werden op de algemene 
vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen van 25 maart 2021 
voorgelegd. Het verslag van de algemene vergadering van 25 maart, is eveneens als bijlage aan deze 
beslissing geviseerd.

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de oprichting 
van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op artikel 14 van 
de overeenkomst.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2018 houdende de vernieuwde overeenkomst van Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

De resultatenrekening 2020 en de balans 2020 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 2021 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.

12. GOEDKEURING VAN HET MANDAAT AAN OVSG VOOR DE ONDERTEKENING VAN ALGEMENE 
PROTOCOLLEN ONDERWIJS VOOR DE ELEKTRONISCHE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN 
INSTANTIES

Feiten en context

Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of 
naar een externe overheid, vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende instanties. 

Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke mededelingen naar instanties 
zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI), onderwijsinspectie, CLB, 
ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa. 

Deze mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen en hebben aldus een 
wettelijke grondslag. 

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! hebben in samenwerking 
met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), omwille van 
administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene protocollen ontwikkeld die voor 
alle onderwijsinstellingen gelden. 

Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de onderwijskoepels 
kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun DPO het advies te laten verlenen 
als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor rekening van de schoolbesturen. 

De algemene protocollen worden na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen gepubliceerd 
op de website van OVSG. 

Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie maanden de tijd  
om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen DPO (opt-out). 

In de brief van OVSG (zie bijlage) worden alle principes van deze vereenvoudigde procedure en 
mandatering uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out. In de brieven van de VTC 
(advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) worden deze werkwijze met een vereenvoudigde 
procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG 
bevestigd. Daarnaast werd de werkwijze tevens goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid 
VVSG van 25 november 2019. 

Het schoolbestuur blijft als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling gebonden door de 
bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen. 

Het schoolbestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangemeld bij de VTC en 
beschikt over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan (zie de verklaring op eer in de bijlage). 

Het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst er op dat de betreffende gegevensuitwisseling 
expliciet opgenomen moet worden in het register van verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de 
maatregelen die worden voorzien in het algemeen protocol.



Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 8.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Er wordt akkoord gegaan met het principe van de mandatering en de verklaring op eer.

Artikel 2
De OVSG wordt gemachtigd om te onderhandelen over het algemeen protocol.

Artikel 3
De DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, wordt gemachtigd om het 
verplicht advies te verlenen.

Artikel 4
De algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, wordt gemachtigd 
om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de beslissing over het al dan niet 
goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing.

13. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET TMVW INZAKE DE UITVOERING VAN 
DE ZUIVERINGSACTIVITEIT

Feiten en context

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) biedt, als 
deelnemer van de zuiveringsdivisie (servicelijn AquaRio), een breed aanbod aan diensten aan. De 
gemeente kan hierop beroep doen, op maat van de gemeente. Het concept van TMVW laat echter ook 
toe dat de gemeentelijke diensten verder kunnen worden ingeschakeld.

TMVW wenst deze samenwerking met de gemeente te consolideren. Tegelijkertijd dienen de rol, de 
modaliteiten en de aansprakelijkheden helder te worden geregeld. Met dit doel werd deze 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

De kernelementen van de samenwerkingsovereenkomst zijn:

- TMVW is voor de zuiveringsactiviteit opdrachthoudend. Dit betekent dat er een 
beheersoverdracht heeft plaatsgevonden van de gemeente naar TMVW en dat bijgevolg TMVW 
verantwoordelijk is voor de ‘gemeentelijke sanering’ op het ingebrachte grondgebied.

- De gemeente kan welbepaalde taken binnen de zuiveringsactiviteit verder blijven opnemen en 
dit in naam en voor rekening van TMVW. Deze werkzaamheden worden opgenomen en 
uitgevoerd met respect voor de vigerende regelgeving. Over deze werkzaamheden dient te 
worden gerapporteerd, zodat TMVW op een correcte manier invulling kan geven aan de 
‘gemeentelijke sanering’.

- Als gevolg van de beheersoverdracht is TMVW aansprakelijk ten aanzien van derden. Ten 
aanzien van TMVW draagt de gemeente, de volle aansprakelijkheid voor fouten en 



nalatigheden die voortvloeien uit de gemeentelijke prestaties en wordt TMVW ter zake 
gevrijwaard.

- TMVW vergoedt de gemeente, als deelnemer, voor de kosten voor de werkzaamheden met 
betrekking tot de zuiveringsactiviteit.

Bijlage 1 heeft betrekking op plaatsingsprocedures die door het gemeentebestuur in toepassing van 
artikel 5, §5 van de voorliggende overeenkomst worden uitgevoerd.  

In bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt specifiek voor onze gemeente de oplijsting 
gemaakt van de taken die momenteel door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

In bijlage 3 is het volledige overzicht opgenomen van mogelijke taken gekoppeld aan deze 
samenwerkingsovereenkomst met aanduiding of deze al dan niet al werden opgestart en zo ja door 
welke instantie deze worden uitgevoerd. 

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 Marc Bauwens. Voor een weergave van de deze tussenkomst en de 
repliek erop wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maarkedal en TMVW inzake de 
uitvoering van de zuiveringsactiviteit wordt goedgekeurd. 

14. GOEDKEURING DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT VOOR DE REALISATIE VAN HET ROOILIJNPLAN 
VOOR DE HERINRICHTING VAN DE KOLPAARTSTRAAT

Feiten en context

De gemeente Maarkedal, de intercommunale Farys en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben 
een project lopende voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en wegenisinfrastructuur in de 
Kolpaartstraat in Maarkedal. Het betreft project nummer 18901 vastgelegd bij Ministerieel Besluit tot 
vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 
32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging voor het tweede deelprogramma 2020 (zie bijlage).

Het project heeft tot doel, in het algemeen belang, de grondige herinrichting van de Kolpaartstraat en 
de realisatie van een nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen de Kolpaartstraat via het bestaande 
toegangspad van het kerkhof van deelgemeente Schorisse naar de N457 (Schorisseweg).

De concrete aanleiding voor deze werken is meervoudig. De herinrichting heeft dan ook meerdere 
doelstellingen:

 Het realiseren van een degelijke afwatering door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
voor hemel- en afvalwater.

 Het bijdragen tot het beveiligen en bevorderen van het voertuigen-, fiets- en voetgangersverkeer.

 Het vormen van een samenhangend geheel met nieuwe wegverharding, riolering en 
grachtenstelsel.



Om het project te realiseren zijn grondinnemingen vereist.

1. Feitelijke situering van de voorgenomen onteigening

Het projectgebied betreft de Kolpaartstraat met aansluitend een deels nieuwe, deels bestaande 
wandel- en fietsverbinding langsheen het kerkhof van deelgemeente Schorisse.

Het project is gelegen binnen de bebouwde kom van de deelgemeente Schorisse.

Schorisse maakt deel uit van de fusiegemeente Maarkedal.

Westelijk takt de Kolpaartstraat aan op een kruispunt waar volgende wegen samenkomen: de 
gewestweg N454 (=Hofveldstraat/Langestraat) en de gemeentewegen Leideveld en Heirwegstraat.

Aan de zuid-oostzijde ontsluit de Kolpaartstraat via de N454 (Hofveldstraat).

De zuidzijde van de Kolpaartstraat betreft een langgerekt woonlint.

Centraal in de Kolpaartstraat, ter hoogte van de Schoolstraat, bevindt zich een basisschool.

De noordzijde betreft open agrarisch gebied met enkele vrijstaande huizen.

Het tracé van de nieuwe wandel- en fietsverbinding start aan de oostelijk gelegen bocht van 90° in 
de Kolpaartstraat.

De wandel- en fietsverbinding vertrekt vanuit een bestaande aardeweg met een huidige breedte van 
3m, waarbij dit pad, in functie van de landbouw wordt verbreed tot 4,5m, en gaat iets voor de 
gemeentelijke begraafplaats over naar een dubbelrichting fietspad met een breedte van 2,5 meter. 
Het pad kronkelt zich rond de begraafplaats om zo via een zijtak van de Schorissestraat aan te takken 
op het bovenlokaal fietsroutenetwerk van de N454 en N457. Het openbaar vervoer (de lijn) 
maakt eveneens gebruik van de N-wegen.

Voor meer details en een visualisatie van de situering wordt verwezen naar de projectnota die in 
bijlage bij dit besluit is gevoegd.

2. Omschrijving van de te onteigenen onroerende goederen of zakelijke rechten

De te verwerven gronden zijn gelegen binnen de contouren van het rooilijnplan dat op heden, 
23°februari 2021, door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Op de percelen 182a, 182z, 182y, 182x, 183d, 183c, 185a, 98l2, 98n2, 98f2, 98e2, wordt een strook 
met een breedte variërend tussen 5,52m en 6,23m over de volledige lengte van de percelen 
ingenomen. De innames dienen voor de aanleg van een buffergracht en deels voor de aanleg van het 
aanliggende fietspad.

Op de percelen 121e, 122e, 94a, 95a, 95/02d, 95/02c, 96m, 96l, 96k, 96h, 97n, 97m, 97l, 97k en 97h 
wordt een strook met een breedte variërend tussen 3,14m en 14,21m over de volledige lengte van 
de percelen ingenomen. De innames dienen voor de aanleg van een parkeerzone met 37 
parkeerplaatsen, een vrijliggend fietspad met schrikstrook en een buffergracht.

Op perceel 98d2 wordt een strook met een breedte variërend tussen 6,26m en 6,65m over de 
volledige lengte van het perceel ingenomen. De inname dient voor de aanleg van ondergrondse 
riolering.

Op perceel 98c2 wordt een oppervlakte 54 m² in de vorm van een driehoek ingenomen voor de 
aanleg van ondergrondse riolering.

Op perceel 61 wordt aan de zijde van de Kolpaartstraat een strook van 3,14m breed over een lengte 
van 94,12m ingenomen voor de aanleg van een buffergracht. Aan de zijde van buurtweg 74 wordt 



een smalle strook ingenomen voor de verbreding van de fiets- en wandelverbinding en toegangsweg 
voor landbouwverkeer.

Op percelen 99 en 100 wordt een smalle strook van respectievelijk 20 m² en 75 m² ingenomen voor 
de verbreding van de fietsverbinding en toegangsweg voor landbouwverkeer.

Op percelen 101a en 49c wordt een strook van respectievelijk 340 m² en 265 m² oppervlakte 
ingenomen voor de aanleg van de fiets- en wandelverbinding.

De innames worden gevisualiseerd op de grondverwervingsplannen INN. 1 (grondinnemingen deel 1 
(innemingen 8 t.e.m. 22)), INN.2 (grondinnemingen deel 2 (innemingen 23 t.e.m. 31)) en INN.3 
(grondinnemingen deel 3 (innemingen 1 t.e.m. 5, 32, 34 t.e.m. 39)). Deze innames worden 
gevisualiseerd op het grondverwervingsplan INN.2.

Het gaat om de inname van in totaal volgende 36 percelen. In de volgende tabel volgt een overzicht 
van de kadastrale omschrijving en oppervlakte per inname:

PERCEEL  

Nr.  Kadaster  B(ewoond) Tot. opp. goed 
Bestemming 
van het goed

Bovengr.
inn.

Opp.
Erfd.baarheid

Inn. Afd. Sect. Nr. N(iet)B(ewoond) ha a ca gewestplan/BPA opp. m² m²

1 4 A 61 NB 01 96 00 agrarisch gebied 416  

2 4 A 98C2 NB  61 50 agrarisch gebied 54  

3 4 A 98D2 NB  20 31 agrarisch gebied 58 53

4 4 A 98E2 NB  20 32 agrarisch gebied 44  

5 4 A 98F2 NB 01 08 06 agrarisch gebied 258  

8 4 A 98M2 NB  50 29 agrarisch gebied 123  

9 4 A 98L2 NB  72 10 agrarisch gebied 169  

10 4 A 97H NB  47 34 agrarisch gebied 125 117

11 4 A 97K NB  47 97 agrarisch gebied 270 125

12 1 A 97L NB  30 12 agrarisch gebied 164 71

13 4 A 97M NB  09 99 agrarisch gebied 80 34

14 4 A 97N NB  38 89 agrarisch gebied 234  

15 4 A 96H NB  37 80 agrarisch gebied 270  

16 4 A 96K NB  17 40 agrarisch gebied 104 46

17 4 A 96L NB  17 42 agrarisch gebied 112 49

18 4 A 96M NB  17 41 agrarisch gebied 95 42

19 4 A 95/02C NB  28 81 agrarisch gebied 180 80

20 4 A 95/02D NB  28 82 agrarisch gebied 174 80

21 4 A 95A NB  28 82 agrarisch gebied 219 94

22 4 A 94A NB  13 66 agrarisch gebied 74 33

23 4 A 122E NB 01 79 41 agrarisch gebied 689  

24 4 A 121E NB 01 59 60 agrarisch gebied 200  

25 4 A 185A NB 01 90 16 agrarisch gebied 573  

26 4 A 183C NB  29 77 agrarisch gebied 89  

27 4 A 183D NB  29 77 agrarisch gebied 94  

28 4 A 182X NB  62 84 agrarisch gebied 199  

29 4 A 182Y NB  31 46 agrarisch gebied 97 101



30 4 A 182Z NB  30 30 agrarisch gebied 98  

31 4 A 182A2 NB  61 92 agrarisch gebied 163  

32 4 A 101A NB 01 41 60 agrarisch gebied 340  

34 4 A 49C NB  65 20 agrarisch gebied 265  

37 4 A 100 NB 01 05 70 agrarisch gebied 75  

38 4 A 99 NB  51 20 agrarisch gebied 20  

39 4 A 98R NB  37 00 agrarisch gebied 0  

3. Onteigenende instantie

De gemeente Maarkedal treedt op als onteigenende instantie. De Kolpaartstraat is immers een 
gemeenteweg, zijnde een weg waarvoor de gemeente bevoegd is. De Kolpaartstraat was 
opgenomen in de atlas der buurtwegen als buurtweg nr. 15. Met het gemeentewegendecreet van 
3°mei 2019 wordt geen onderscheid meer gemaakt met buurtwegen. Een gemeenteweg wordt 
omschreven als ‘een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de 
gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond’.

Alle gemeentewegen – ook deze die voorheen opgenomen waren in de atlas der buurtwegen – 
vallen thans onder het toepassingsgebied van dit nieuwe decreet.

De gemeente Maarkedal beschikt over onteigeningsbevoegdheid conform art. 6, 1° van het decreet 
van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut. Dit artikel stelt dat de Vlaamse 
Regering, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de gemeenten en de provincies 
bevoegd zijn om tot onteigening over te gaan.

4. Rechtsgrond voor de onteigening

Op grond van artikel 3, §2 van het Vlaams Onteigeningsdecreet en overeenkomstig artikel 16 van de 
Grondwet is onteigening slechts mogelijk indien daartoe een uitdrukkelijke wettelijke of decretale 
rechtsgrond is voorzien.

De onteigening wordt door de gemeente gevoerd volgens het decreet van 24 februari 2017 
betreffende onteigening voor het algemeen nut. Eveneens is het decreet houdende de 
gemeentewegen van 3 mei 2019 van toepassing.

Artikel 11 §1 van het gemeentewegendecreet stelt dat gemeenten de ligging en breedte van 
gemeentewegen (en dus ook van voormalige buurtwegen) vastleggen in gemeentelijke 
rooilijnplannen.

Artikel 27 van het gemeentewegendecreet stelt dat elke verwerving van onroerende goederen, 
vereist voor de aanleg, wijziging of verplaatsing van gemeentewegen en de realisatie van 
rooilijnplannen, kan door onteigening tot stand worden gebracht.

Artikel 31 van het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut stelt 
dat het mogelijk is een onteigeningsprocedure gelijktijdig te laten lopen met de procedure tot 
vaststellen van een rooilijnplan, conform het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

In toepassing van artikel 33 van het Vlaams Onteigeningsdecreet wordt het openbaar onderzoek van 
het onteigeningsplan geïntegreerd in het openbaar onderzoek van het rooilijnplan.

5. Omschrijving van het onteigeningsdoel van algemeen nut

In de memorie van toelichting bij het Vlaams onteigeningsdecreet (p. 33) is inzake de verplichting tot 
omschrijving van het doel van algemeen nut bepaald dat ervan kan worden uitgegaan dat een 
‘vermoeden van algemeen nut’ bestaat wanneer het te onteigenen goed een bestemming van 



openbaar gebruik zal krijgen. Meer specifiek wordt daarmee bedoeld dat het betrokken goed 
rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt zal kunnen worden door een onbepaalbaar en variabel 
aantal mensen en dit op een niet exclusieve wijze. Wanneer dit het geval is dan geldt er een minder 
zware motiveringsplicht met betrekking tot het algemeen nut.

Het dossier betreft de herinrichting van een gemeenteweg met de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelstel, nieuwe wegenis met fietspad en een parkeerzone. Het bestuur wil het gebruik van 
de fiets als duurzaam vervoermiddel stimuleren en de inrichting van veilige fietspaden nastreven 
voor een ongelimiteerd aantal gebruikers. Het algemeen nut volgt uit het gebruik.

In de Kolpaarstraat is een school gevestigd. De realisatie van goede fietsinfrastructuur is dé manier 
om de fiets te laten concurreren met de wagen als vervoersmiddel. De druk van het gemotoriseerd 
verkeer zal zo afnemen waardoor de veiligheid voor de zwakke weggebruiker in het algemeen en die 
van de schoolkinderen in het bijzonder gevoelig toeneemt. Het algemeen nut volgt eveneens uit de 
doelstelling.

Verder spreekt het voor zich dat ook een scheiden van regen- en afvalwater ten gunste is van 
leefmilieu en de mens in het algemeen en aldus het algemeen nut dient.

Conclusie: Er kan in het licht van het voormelde geconcludeerd worden dat met het doel van de 
onteigening uitsluitend het algemeen nut zal gediend worden.

6. Omschrijving en motivering van de onteigeningsnoodzaak

Onteigening is slechts mogelijk als dit noodzakelijk is. Deze onteigeningsnoodzaak heeft op 
cumulatieve wijze betrekking op volgende 3 elementen:

a) Noodzaak van het onteigeningsdoel

Voor de Kolpaartstraat werd bij Koninklijk besluit van 13 december 1977 een rooilijnplan 
goedgekeurd. Een wijziging van dat rooilijnplan wordt nu voor vaststelling door de 
gemeenteraad voorgelegd ter realisatie van de herinrichting van de Kolpaartstraat. Aansluitend 
op de vaststelling van het rooilijnplan van 13 december 1977 werd op 19 maart 1978 een 
onteigeningsplan goedgekeurd waarmee de Kolpaartstraat werd verbreed. 

Op vandaag ligt een nieuw onteigeningsplan voor om de bijkomende noodzakelijke gronden te 
verwerven voor het herinrichten van de Kolpaartstraat. De herinrichting houdt in:

 Heraanleg van nieuwe wegenis
 Aanleg van deels een vrijliggend en deels een aanliggend fietspad
 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 Aanleg van buffergrachten
 Aanleg van een fiets- en wandelpad voor de aantakking van het fietspad van de 

Kolpaartstraat met het fietsroutenetwerk op de N457.

De huidige breedte van het openbaar domein langsheen de Kolpaartstraat voor het deel tussen 
Leideveld en de bocht bedraagt 10 m. 

De breedte voor het deel van de Kolpaartstraat tussen de bocht en de Hofveldstraat varieert 
tussen de 7 en 8,8 m.

Voor de uitwerking van de voorziene infrastructuur dient de nieuwe rooilijn voorzien te worden 
op 14 m van de bestaande rooilijn (delen t.b.v. inname parkeerstrook/fietspad/gracht) en op 6m 
van de bestaande rooilijn (delen t.b.v. inname fietspad/gracht).

In het deel van de Kolpaartstraat zonder aanleg van nieuw fietspad of gracht, blijft de huidige 
rooilijn van toepassing.

Het tracé van de nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen de Kolpaarstraat en het toegangspad 
van het kerkhof is gelegen op buurtweg 74 die tot het openbaar domein behoort en loopt 



verder over voetweg 74. De nieuwe wandel- en fietsverbinding takt aan op het 
fietsroutenetwerk van de pas heraangelegd N457. Door de nieuwe verbinding kunnen zwakke 
weggebruikers het drukke kruispunt Zottegemstraat/Schorissestraat vermijden. 

Daarnaast wordt beoogd om een behoorlijke toegang voor de aangrenzende landbouwpercelen 
te combineren met een fiets- en wandelpad. Daarvoor is een verbreding van de bestaande 
buurtweg wenselijk. Centraal van de buurtweg wordt een fietspad van 2,5m breedte aangelegd 
met aan weerszijden een kantstrook van 0,75m die wordt aangevuld met steenpuin. De 
kantstroken dienen als verharding voor het landbouwverkeer zodat het fietspad zoveel mogelijk 
gevrijwaard blijft van zwaar vervoer en verontreiniging door landbouwactiviteiten.

Het instellen van een nieuwe rooilijn betekent dat er over bepaalde delen van het traject 
Kolpaartstraat en over het volledige tracé van de nieuwe wandel- en fietsverbinding 
grondinnemingen noodzakelijk zijn.

Er werd bij opmaak van het rooilijnplan voor gekozen om het wegprofiel aan te passen om 
woningen te vrijwaren. 

Uit voorgaande blijkt dat het voorwerp van de onteigening tot het absolute minimum werd 
beperkt.

Bovenstaande wordt gevisualiseerd in het bij dit besluit gevoegde rooilijnplan.

De gemeente Maarkedal wenst het projectplan volledig te realiseren en tot de uitvoering van de 
wegen- en rioleringswerken over te gaan.

De verwerving van de gronden is noodzakelijk voor de realisatie van het project.

b) Noodzaak van de onteigening als middel

Het onteigeningsdoel kan enkel worden bereikt door onteigening. Er bestaat redelijkerwijze 
geen alternatief voor het gebruik van de onteigeningsdwang.

Binnen het projectgebied moeten immers verschillende onroerende goederen verworven 
worden.

De verwerving van al deze onroerende goederen is strikt noodzakelijk om tot een integrale 
realisatie van de wegenis- en rioleringswerken te komen. Bovendien is het noodzakelijk dat alle 
percelen binnen het te realiseren tracé in één hand verenigd worden. Bij het ontbreken van een 
aantal perceelstroken kan immers geen doorlopend fietspad aangelegd worden of kunnen de 
rioleringswerken niet doorlopend uitgevoerd worden, waardoor er risicovolle verkeerssituaties 
gecreëerd zouden worden die de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming niet ten goede 
zouden komen en de afvoer van afvalwater en regenwater niet kan gecontinueerd worden.

Onderhandelingen

In het voorlopig onteigeningsbesluit werd bepaald dat de onderhandelingstermijn 6 maanden 
bedraagt en ingaat op de 3de dag na de betekening van de kennisgeving aan de eigenaar en/of 
gebruiker. Op 5 maart 2021 werd de kennisgeving van de opstart van de 
onderhandelingstermijn betekend aan de eigenaars en/of gebruikers.

Na afloop van de onderhandelingstermijn zal een oplijsting gemaakt worden van de gronden die 
niet in der minne konden verworven worden. Van deze gronden zullen ook de bewijsstukken 
van de onderhandelingen toegevoegd worden.

c) Noodzaak voor wat betreft het voorwerp van de onteigening

Zoals onder de noodzaak van het onteigeningsdoel aangehaald is het projectgebied gelegen 
binnen de contouren van het rooilijnplan Kolpaartstraat dat op 23°februari 2021 door de 
gemeenteraad via onderhavig besluit voorlopig wordt vastgesteld.



In project Kolpaarstraat werd de keuze gemaakt om zoveel mogelijk te werken met een 
vrijliggend tweerichtingsfietspad. Dit is naar veiligheid en bereikbaarheid toe de beste keuze.

Een vrijliggend eenrichtingsfietspad aan beide kanten van de straat in de Kolpaarstraat is geen 
veilige optie. Het grote probleem daarbij is dat er aan de kant van de Schoolstraat vrij veel 
woningen staan. Dit verhoogt het aantal mogelijke conflicten met voertuigen die op of af een 
oprit van een woning moeten rijden. Het is dus de veiligste optie om al het fietsverkeer aan de 
kant van de landbouwpercelen te houden. Daar zijn een stuk minder opritten voorzien en deze 
opritten worden een stuk minder frequent gebruikt.

Rekening houdende met het voorgaande werd er dan ook voor gekozen om de aanleg van de 
buffergrachten, de parkeerzone en het fietspad te bundelen langs één zijde van de weg, zijnde 
de zijde die het minst bewoond is en waar de innemingen het minst ingrijpend zijn. 

Daarnaast is er de aansluiting met het fietspad langs de N457. Het wegenisproject N457 is eind 
vorig jaar afgewerkt. In dit project is over de volledige lengte een fietspad voorzien dat 
Leupegem (Oudenaarde), Etikhove, Maarke-Kerkem en Schorisse met elkaar verbindt. Het is dus 
een grote meerwaarde om de schoolomgeving en de volledige Kolpaarstraat aan te sluiten op 
dit fietspad. 

Voor de realisatie van de wandel- en fietsverbinding wordt een oude buurtweg (buurtweg 74) 
als tracé gekozen. Buurtweg 74 behoort reeds tot het openbaar domein maar wordt verbreed 
om een degelijke ontsluiting en vlotte bereikbaarheid van de aanpalende landbouwpercelen te 
bekomen. Centraal van de buurtweg wordt een fietspad van 2,5m breedte aangelegd met aan 
weerszijden een kantstrook van 0,75m die wordt aangevuld met steenpuin. De kantstroken 
dienen als verharding voor het landbouwverkeer zodat het fietspad zoveel mogelijk gevrijwaard 
blijft van zwaar vervoer en verontreiniging door landbouwactiviteiten. Voor de verbreding is een 
beperkte inname van bijkomende grond nodig. In werkelijkheid wordt de buurtweg al gebruikt 
als doorgang waardoor de bijkomende inname weinig impact heeft. 

Buurtweg 74 gaat over in voetweg 74 die langs het kerkhof van Schorisse loopt en aansluit op de 
toegangsweg naar het kerkhof. Op de voetweg wordt een dubbelrichting fietspad van 2,5m 
breed doorgetrokken. Hiervoor zijn bijkomende innemingen vereist. Deze innemingen zijn op 
zich logisch te noemen omdat de fiets- en wandelverbinding over buurtweg 74 doorloopt over 
voetweg 74.

Tot slot zijn ook innemingen vereist voor de aanleg van buffergrachten. De buffergrachten 
hebben tot doel het hemelwater van de verharde oppervlakten op openbaar domein 
(rijweg/fietspad) op te vangen en te laten infiltreren. De grachten worden binnen het 
projectgebied parallel aan het fietspad aangelegd. De keuze om het fietspad aan te leggen langs 
de zijde van de weg die het minst bewoond is, werd hierboven gemotiveerd. Dezelfde motivatie 
geldt voor de inplanting van de buffergrachten.

Op basis van alle voorgaande elementen kan geconcludeerd worden dat het projectgebied de 
meest aangewezen plaats is voor de realisatie van de onteigeningsdoelstelling. Buiten het 
projectgebied zijn er weinig alternatieven die kunnen afgewogen worden.

De noodzakelijkheidsvoorwaarde van de onteigening is dus duidelijk aanwezig.

7. Projectnota

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te 
realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheermodaliteiten.

8. Onteigeningsplan

Op het bijgevoegde onteigeningsplan, integraal deel uitmakende van dit besluit, zijn de te verwerven 
gronden aangeduid en beschreven.



9. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 17 tot en met 23 van het Vlaams Onteigeningsdecreet 2017 en het 
bijhorende Uitvoeringsbesluit werd een openbaar onderzoek georganiseerd.

In toepassing van artikel 33 van het Vlaams Onteigeningsdecreet werd het openbaar onderzoek van 
het onteigeningsplan geïntegreerd in het openbaar onderzoek van het rooilijnplan.

Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 15 maart 2021 tot en met 13 april 2021 lagen het 
voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota en het rooilijnplan ter inzage.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend.

De ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren werden allen behandeld. Ze werden 
weerlegd en verworpen.

Voor de gemotiveerde weerlegging van de ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren kan 
worden teruggevallen op de motieven zoals deze zijn weergegeven in het verslag van 15 april 2021 
van het openbaar onderzoek houdende de behandeling van de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek. Het verslag van 15 april 2021 wordt 
integraal bijgetreden, als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

10. Zelfrealisatie

Zoals voorzien in artikel 24 §4 van het Vlaams Onteigeningsdecreet is zelfrealisatie uitgesloten 
vermits het project waarover het onteigeningsbesluit handelt een globale weginfrastructuur en 
daarmee onlosmakelijk samenhangende ingrepen betreft. Voor de volledige motivatie wordt 
verwezen naar de ‘Projectnota onteigeningen’ dd. 1 oktober 2020 die in bijlage bij dit besluit is 
gevoegd. 

Bevoegdheid

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1.

Het Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, artikel 9, § 1.

Juridische grond

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 
2017.

Vormvereisten

Het advies van de provinciale dienst Mobiliteit van 15 april 2021.

Relevante documenten en bijlagen

Rooilijnplan Kolpaarstaat RO.01 (Wegenis- en rioleringsproject in de Kolpaartstraat – Ontwerp 
gedeeltelijke wijziging rooilijnplan van buurtweg 15 en ontwerp rooilijnplan van buurtweg en voetweg 
74). 

Onteigeningsplan Kolpaartstraat buurtweg 15, buurtweg en voetweg 74 - Wegenis- en rioleringsproject 
in de Kolpaartstraat:

 Deel 1 INN.1 (innemingen 8 t.e.m. 22), 
 Deel 2 INN.2 (innemingen 23 t.e.m. 31)
 Deel 3 INN.3 (innemingen 1 t.e.m. 5, 32, 34 t.e.m. 39)



Projectnota Onteigeningen Kolpaartstraat te Maarkedal (ref. DOM-114/14/000-Z, BE0114.000532) dd. 
1° oktober 2020. 

Financiële impact en visum

De middelen voor de aankoop van de innames worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 
(krediet jaarbudgetrekening 2021/ACT-75/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/0/IP-42/U).

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het rooilijnplan ‘Kolpaartstraat RO.01’ wordt definitief vastgesteld en bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2
Het onteigeningsplan (deel 1 INN.1, deel 2 INN.2 en deel 3 INN.3) wordt definitief goedgekeurd en bij dit 
besluit gevoegd.

Artikel 3
De motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak zoals hierboven uiteengezet, wordt 
definitief goedgekeurd.

Artikel 4
De projectnota wordt definitief goedgekeurd en bij dit besluit gevoegd.

15. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er werden geen mondelinge vragen gesteld.

De zitting wordt gesloten om 19.25 uur.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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