Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN dinsdag 29 mei 2018
Overeenkomstig artikel 252 §1 van het gemeentedecreet

OPENBARE ZITTING

1

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 24 APRIL 2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem
het ter zitting aangepaste verslag van de gemeenteraadszitting van 24 april 2018 goed.
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AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER

DE

POLITIEREGLEMENTEN

GETROFFEN

DOOR

HET

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de burgemeester).
•
•
•
•
•
•
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Besluit van het schepencollege van 24 april 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de Mussefeesten op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018.
Besluit van het schepencollege van 8 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool te Nukerke op zaterdag 26 mei 2018.
Besluit van de Burgemeester van 25 april houdende een weigering vergunning voor het schenken
van sterke dranken naar aanleiding van een pop-up jeugdhuis Sombreroh op vrijdag 4 mei 2018.
Besluit van de Burgemeester van 4 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van afbraak schuur – Ladeuze 1A op vrijdag 4 mei 2018.
Besluit van de Burgemeester van 4 mei 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
een pop-up jeugdhuis Sombreroh op vrijdag 4 mei 2018.
Besluit van de Burgemeester van 11 mei houdende een vergunning voor het schenken van sterke
dranken naar aanleiding van de Mirakelmakers op 7, 8 en 9 september 2018.

VASTSTELLEN VAN DE GEMEENTELIJKE JAARREKENING VOOR HET JAAR 2017
Met eenparigheid van stemmen stelt de gemeenteraad de jaarrekening voor het financiële boekjaar 2017
vast.
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GOEDKEUREN VAN DE BUDGETWIJZIGING NR. 1 VOOR HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2018
Via deze budgetwijziging worden een aantal kredieten van het investeringsbudget gewijzigd.
•

IE-61 - Tenhoutestraat en Fortstraat: bermversteviging en heraanleg wegenis: +72.000 euro
Er wordt extra krediet voorzien voor o.a.: vervangen van de huidige kasseien, een uitwijkstrook,
grondverbetering en andere niet voorziene werken.

•

IE-26 - Aanpassingswerken aan het MARCA: +22.000 euro
Er is in het vernieuwde Marca meer en meer vraag voor het plaatsen van een permanent scherm
(elektrisch bedienbaar) met beamer.

•

IE-74 - Begraafplaatsen: +22.000 euro

Op de begraafplaats van Maarke-Kerkem worden saneringswerken uitgevoerd in zone waar de
graftekens reeds werden ontruimd.
•

IE-69 - Aanleg van riolering en voetpaden langsheen Nederholbeekstraat: -55.000 euro

•

IE-14 - Trage wegen langsheen de Hollebeek: -45.000 euro
De werken zitten in een eindfase. De uiteindelijke kost zal lager liggen dan voorzien.

•

IE-24 - ICT-materiaal onderwijs: +10.756 euro
Er zijn extra middelen door: een verschuiving van exploitatie naar investeringen, een schenking van
de ouderraad en extra subsidies.

Meteen worden ook in het exploitatiebudget een aantal wijzigingen doorgevoerd. De grootste wijziging
bij de uitgaven is het verlagen van het krediet voor de verwerking van het afval (-43.000 euro). Dit kunnen
we doen op basis van de uitgaven in 2017. Bij de ontvangsten is de grootste wijziging het verhogen van
het krediet voor de dividenden uit watervoorziening. Dit is het resultaat van een kapitaalsbeweging bij
TMVW-Farys die eerst voorzien was in 2017, maar zal plaatsvinden in 2018.
Tot slot worden ook de overdrachten van de investeringskredieten uit 2017 en het resultaat van 2017
geïntegreerd in de budgetwijziging.
De mondelinge stemming gaf volgende uitslag:
5 stemmen tegen (De Coker Herman, Lippens Steven, Van Boven Herman, Provost Danny, Van
Quickelberghe Simon).
9 stemmen voor (Nachtergaele Joris, Meirhaeghe Filip, Van Quickelberghe Isabel, Van Nieuwenhuyze
Frederik, Van Heddegem Yves, Van Welden Marijke, Lust William, Schoorens Inge, De Tollenaere Ann).
2 onthoudingen (Bauwens Marc, De Maeseneire Hilde).
Hieruit volgt dat met meerderheid van stemmen de budgetwijziging nr. 1 voor het financieel boekjaar 2018
wordt vastgesteld.
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VERLENEN VAN EEN ADVIES OVER DE REKENING 2017 VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN RONSE
De jaarrekening 2017 van de Protestantse Kerk te Ronse werd ons overgemaakt op 18 april 2018.
Met eenparigheid van stemmen geeft de gemeenteraad een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van
de Protestantse Kerk te Ronse.
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KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN - AANPASSING OVEREENKOMST TUSSEN STADSBESTUUR
RONSE EN GEMEENTEBESTUUR MAARKEDAL
In zitting van 27 maart 2018 keurde de gemeenteraad de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met
de kunstacademie Vlaamse Ardennen goed. Naderhand werden door het stadsbestuur nog een aantal
aanpassingen aangebracht die kaderen in de toepassing van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
van 9 maart 2018 betreffende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, domeinen Muziek,
Woordkunst, Dans en Beeldende-Audiovisuele kunsten. Daarnaast werden ook nog twee bepalingen
geschrapt om de gelijkheid tussen de overeenkomsten met de verschillende vestigingsplaatsen te
bewaren. Deze wijzigingen werden niet tijdig doorgegeven aan onze diensten, waardoor de gemeenteraad
van Maarkedal een andere versie van de samenwerkingsovereenkomst goedkeurde dan de gemeenteraad
van Ronse.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de aangepaste samenwerkingsovereenkomst
goed.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2018 wordt opgeheven.
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STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING CEVI VZW OP 25 MEI 2018
De gemeente is aangesloten bij de vzw CEVI, centrum voor informatica.
Cevi vzw heeft bij schrijven van 27 april 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
zitting van de statutaire algemene vergadering die doorging op 25 mei 2018.
De agenda zag er als volgt uit:
1.
2.
3.

Goedkeuring verslag vorige statutaire algemene vergadering van 19 mei 2017
Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2017
Toelichting jaarrekening 2017
- Lezing van het verslag van het college van toezicht
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2017
- Verslag van het college van toezicht aan de leden van de algemene vergadering van Cevi vzw
Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht
Goedkeuring van de begroting 2018
Benoeming van bestuurders en verificateurs of statutaire benoemingen
Varia

4.
5.
6.
7.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 25
mei 2018 van Cevi vzw de facto goed.
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ALGEMENE JAARVERGADERING VAN IVLA VAN 21 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
De gemeente is aangesloten bij de intercommunale IVLA.
IVLA heeft bij mailbericht van 30 maart 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
zitting van de algemene vergadering op 21 juni 2018 om 18 uur in de vergaderzaal van IVLA, Meersbloem
Melden 46 A te 9700 Oudenaarde.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2017.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017.
Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
Aanduiding kandidaat bestuurder Dhr. Mathieu De Cock op voordracht van de stad Oudenaarde.
Varia

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 21
juni 2018 van de intercommunale IVLA goed.
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ALGEMENE JAARVERGADERING VAN ETHIAS VAN 5 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA.
De gemeente is aangesloten bij de Onderlinge verzekeringsvereniging Ethias.
Ethias heeft bij schrijven van 18 april 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
dag van de collectiviteiten en de zitting van de algemene vergadering op dinsdag 5 juni 2018 om 10 uur in
het Square Brussels Meeting Centre op de Kunstberg te 1000 Brussel
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het
resultaat.
Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat.
Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht.
Statutaire benoemingen.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 5
juni 2018 van Ethias goed.
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AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN TMVS DV
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
De aanstelling werd reeds geagendeerd in de zitting van 30 mei 2017, waarbij schepen Frederik Van
Nieuwenhuyze en voorzitter Nele Teirlinck werden aangeduid als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van TMVS.
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ALGEMENE JAARVERGADERING TMVS OP 20 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
Als vennoot van TMVS ontvingen wij per mail dd. 8 mei 2018 de uitnodiging voor de Algemene
Jaarvergadering van TMVS. Deze gaat door op woensdag 20 juni 2018 om 17u in Flanders Expo,
Maaltekouter 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van de Raad van Bestuur.
a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
Verlening van wijting aan de bestuurders (lid IBR).
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Statutaire benoemingen.
Varia en mededelingen.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene jaarvergadering dd.
20 juni 2018 van TMVS goed.
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ALGEMENE JAARVERGADERING VAN TMVW OP 22 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
Als vennoot van TMVW ontvingen wij per mail dd. 8 mei 2018 de uitnodiging voor de Algemene
Jaarvergadering van TMVW. Deze gaat door op vrijdag 22 juni 2018 om 15u in Flanders Expo,
Maaltekouter 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR)
Benoemingen en aanstellingen
Statutaire mededelingen

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene jaarvergadering dd.
22 juni 2018 van TMVW goed.
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GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD
De statuten van de gemeentelijke seniorenraad werden in de zitting van de gemeenteraad van 30 april
2013 goedgekeurd. In de seniorenraad van 8 januari en 5 maart 2018 werd beslist om het voorstel tot
wijziging van de benaming ‘seniorenraad’ naar ‘seniorenadviesraad’ voor te leggen. Op Vlaams niveau
wordt de term lokale ouderenadviesraad gebruikt. Naar analogie hiervan wenst de seniorenraad van
Maarkedal de benaming te wijzigen in ‘Seniorenadviesraad Maarkedal’. Zij geven echter de voorkeur aan
de term ‘senior’ en niet ‘oudere’.
In de statuten goedgekeurd op 30 april 2013 werd bepaald dat de seniorenraad voor onbepaalde duur

wordt opgericht. De seniorenraad wenst artikel 4, duur, te wijzigen in: Het mandaat van de leden van de
seniorenadviesraad loopt over een termijn van zes jaar die begint op 1 januari volgend op het jaar waarin
de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Hiermee wordt de duur van een mandaat vastgesteld
per legislatuur.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de wijziging van de benaming naar
“seniorenadviesraad” goed en de beperking van de termijn voor het mandaat in de adviesraad tot 6 jaar,
te starten vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
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AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERINGEN EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE CVBA ZEFIER EN
GOEDKEURING AGENDA 28 JUNI 2018
In zitting van 26 februari 2013
werd schepen Frederik Van Nieuwenhuyze aangeduid als
vertegenwoordiger en burgemeester Joris Nachtergaele als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering van Figga.
Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen
Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties in
milieuvriendelijke energieprojecten werden daarbij overgedragen aan de nieuwe holding cvba Zefier.
De splitsing van voornoemde financieringsverenigingen is per 1 april 2018 in werking getreden en de
gemeente Maarkedal is bijgevolg vanaf 1 april 2018 vennoot van cvba Zefier.
Ingevolge de toetreding van de gemeente Maarkedal tot cvba Zefier dient de gemeenteraad een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de
(Bijzondere) Algemene Vergaderingen van Zefier.
Wij ontvingen tevens per brief dd. 4 mei 2018 de uitnodiging voor de Bijzondere Algemene vergadering
van cvba Zefier. Deze gaat door op donderdag 28 juni 2018 om 12u30 in De Montil, Moortelstraat 8 te
Affligem (Essene).
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV o ver het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Kwijting aan de aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investering en in West- en
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen DV
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen;
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-

-
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De heer Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen, wonende Beukelweg 9 te 9680 Maarkedal,
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene vergaderingen en
Bijzondere Algemene Vergaderingen van cvba Zefier en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeente 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.
De heer Joris Nachtergaele, burgemeester, wonende Ladeuze 1a te 9680 Maarkedal wordt
aangeduid als plaatsvervanger.
De agenda van de bijzondere algemene jaarvergadering dd. 28 juni 2018 van cvba Zefier wordt
goedgekeurd.

ALGEMENE VERGADERING VAN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN OP 5
JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
De gemeente is aangesloten bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
De SHM Vlaamse Ardennen heeft bij schrijven van 17 mei 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om
deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering op dinsdag 5 juni 2018 om 19 uur in Pladutse
3 te 9700 Oudenaarde.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en commissaris
Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap
Goedkeuring jaarrekening
Winstbestemming
Kwijting bestuurders en commissaris
Ontslag en benoeming bestuurders
Varia

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 5
juni 2018 van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen goed.
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ALGEMENE JAARVERGADERING VAN OVSG OP 14 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
De gemeente is aangesloten bij OVSG vzw.
OVSG heeft bij mail dd. 17 mei 2018 de afgevaardigde van het schoolbestuur opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering op donderdag 14 juni 2018 om 9.30u in KSV Arduinkaai 9 te 1000
Brussel.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Goedkeuring verslag 8/6/2017
2.Financieel verslag 2017
3. Begroting 2018
4. Kwijting bestuurders
5. (Her)benoeming commissaris
6. Raad van bestuur: vervangingen en benoemingen
7. Toelichting van de jaarwerking

8. Beginselverklaring neutraliteit
9. Varia:
- project Madou
- project 2.023
- memorandum verkiezingen 2019
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 14
juni 2018 van OVSG vzw goed.
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MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Mededeling
Aangetekende brief van Solva dd. 17 mei 2018: de gemeenteraad neemt kennis van de toevoeging van
een punt bij hoogdringendheid aan de agenda van de Algemene vergadering op 13 juni 2018 van Solva.
Mededeling vanwege CD&V-fractie
Raadslid Simon Van Quickelberghe wenst namen de fractie CD&V een mededeling voor te lezen i.v.m. het
thema zwerfvuil.
Voor een verslag over deze mededeling en de repliek vanwege het bestuur wordt verwezen naar het
audioverslag.
Heraanleg Tenhoutestraat
Raadslid Danny Provost vraagt of er bij de heraanleg van de Tenhoutestraat ook uitwijkstroken voorzien
worden. Wordt er eenrichtingsverkeer of een tonnagebeperking overwogen indien geen uitwijkstroken
voorzien zijn?
Antwoord: Er is 1 bijkomende uitwijkstrook voorzien.
Werken N457
Raadslid Danny Provost stelt dat het eenrichtingsverkeer in Ladeuze een probleem vormt voor de
veiligheid van fietsers die Zevenbunder gebruiken. De fietsers mogen in beide richtingen rijden, maar
autobestuurders schatten dit onvoldoende in door het ingestelde eenrichtingsverkeer.
Antwoord: De verkeerssignalisatie werd aangepast zodat fietsers in beide richtingen kunnen rijden. Deze
ochtend werd door het college beslist om bijkomende signalisatie te plaatsen die waarschuwt voor
fietsverkeer in beide richtingen. Er is eveneens politiecontrole gevraagd.
Subsidies Natuurpunt
Raadslid Danny Provost las in de collegebesluiten dat aan Natuurpunt een subsidie van 500 euro werd
toegekend voor de fototentoonstelling over Burreken en een subsidie voor de druk van een wandelfolder.
Het raadslid vraagt zich af of deze subsidies proportioneel toegekend werden in vergelijking met de
subsidies voor de feestcomités.
Antwoord: De subsidies voor feestcomités zijn deze legislatuur in het leven geroepen en zwaar
opgetrokken. Wat betreft natuurpunt Burreken ziet het bestuur dit als een speciale situatie. Er worden
nog zelden aparte subsidies toegekend. Burreken is een mooi stuk natuur dat vanuit Maarkedal te weinig
gepromoot wordt. Om Burreken op het grondgebied van Maarkedal meer in de kijker te plaatsen, is beslist
om de gevraagde subsidie toe te kennen.

i.o.
De algemeen directeur,

L. JOURQUIN

Namens de gemeenteraad:
De voorzitter,

N. TEIRLINCK

