
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 28 januari 2020

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, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

De voorzitter opent de zitting om 20.22 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van dinsdag 17 december 2019 wordt goedgekeurd.

2. GOEDKEURING VAN DE NOMINATIEVE SUBSIDIES 2020

Feiten en context

De nominatieve subsidies waren tot en met 2019 een verplicht onderdeel van het budget.  Door een 
wijziging in de regelgeving vormen zij geen onderdeel meer van het meerjarenplan, waardoor ze 
afzonderlijk dienen goedgekeurd te worden door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Door deze wijziging in de regelgeving kunnen er wijzigingen aan deze lijst gebeuren zonder dat het 
meerjarenplan dient gewijzigd te worden.

Onderstaand overzicht van nominatieve subsidies voor 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

BP2020_2025-0/2020/GBB/0900-01/6499000/OCMW/CBS/429/IP-GEEN/U

Samenwerkingsverband schuldbemiddeling

Begunstigde: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling

Bedrag: 4.370

BP2020_2025-0/2020/GBB/0900-01/6499100/OCMW/CBS/429/IP-GEEN/U

Sociale kruidenier

Begunstigde: Sociale kruidenier

Bedrag: 535,00

BP2020_2025-0/2020/GBB/0949-13/6499200/OCMW/CBS/800/IP-GEEN/U

Samenwerkingsverband taxistop

Begunstigde: Samenwerkingsverband taxistop

Bedrag: 230,00

BP2020_2025-0/2020/GBB/0900-07/6499300/OCMW/CBS/429/IP-GEEN/U

Sociale kruidenier

Begunstigde: Huurdersbond Oost-Vlaanderen

Bedrag: 50,00



Bevoegdheid

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 
2020-2025.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lijst met nominatieve subsidies goed, en belast het vast 
bureau en de algemeen directeur met de uitvoering.

3. GOEDKEUREN VAN EEN ADDENDUM BIJ DE DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN 
- AANVULLENDE DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE VOORZITTER EN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER 
COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

Feiten en context

Het is wenselijk om voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een aanvullende code vast 
te stellen omdat men als voorzitter of lid van het BCSD beslist over individuele maatschappelijke 
dienstverlening en integratie. In die specifieke rol krijgt men te maken met erg gevoelige informatie van 
kwetsbare mensen voor wie het OCMW vaak het allerlaatste vangnet is. Beslissen in een 
hulpverleningscontext vergt specifieke competenties en bijkomende deontologische aandachtspunten 
voor wie in het BCSD zetelt.

Het model van een aanvullende deontologische code voor de leden van het BCSD is gebaseerd op het 
model uitgewerkt door VVSG.

Volgens het decreet lokaal bestuur neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische 
code aan, die eveneens door het BCSD aangenomen wordt. Het BCSD kan ook zelf een deontologische 
code aannemen, die minstens de deontologische code van de OCMW-raad omvat.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De aanvullende deontologische code voor de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, zoals bepaald in de bijlage van dit besluit, wordt vastgesteld.

Artikel 2
De aanvullende deontologische code is vanaf heden van kracht.

4. BESLUIT TOT OPENBARE VERKOOP VAN PERCELEN LANDBOUWGROND

Feiten en context

De gemeenteoverheid wil de percelen grond gelegen te Maarkedal, Kapelleberg en kadastraal 
gesitueerd 3de afdeling, sectie A, nrs. 444 – 445 – 446 – 447- 449A – 450C met een oppervlakte van 
±°15118m² verkopen.



Het college vroeg een schattingsverslag aan. Het schattingsverslag werd op 3 januari aan het bestuur 
overgemaakt.

De venale waarde van dit onroerend goed met een oppervlakte van ±°15.118m² werd geschat door 
landmeter-expert Mathieu Nies op 83.149 euro - 90.708 euro.

De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkeur in geval van verkoop van een onroerend goed 
dat in landbouwgebied is gelegen.

De verkoop gebeurt openbaar.

De voorwaarden van de verkoop moeten vastgesteld worden.

De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de financiering van de aankoop en aanleg van 
een geboortebos.

Bevoegdheid

Artikel 41, 11° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grond

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

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende 
wijziging van diverse bepalingen, artikel 19/1 en volgende.

Vormvereisten

Schattingsverslag van 12 december 2019.

Tussenkomsten

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

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de verkoop van het 
perceel landbouwgrond, gelegen te Maarkedal, Kapelleberg en kadastraal gesitueerd 3de afdeling, sectie 
A, nrs. 444 – 445 – 446 – 447- 449A – 450C met een oppervlakte van  ±°15.118m².

Artikel 2
De verkoop gebeurt openbaar en de inzetprijs bedraagt 90.708 euro.

Artikel 3
De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

 De kopers verkrijgen de volle eigendom van het aangekochte perceel landbouwgrond 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 de koper. 

 De landbouwgrond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin deze 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, moeten de kopers zich houden aan alle voorschriften ervan zonder verhaal tegen 
het bestuur wegens verlies van grond, weigering van bouwvergunning voor een landbouwbedrijf 
of om welke andere reden ook. 

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

 De landbouwgrond is verpacht aan Van Helleputte Luc, landbouwer, wonende te, Kapelleberg 
23 te Maarkedal voor de prijs van 479,04 euro per jaar, te betalen na de vervallen termijn, op 31 
januari van ieder jaar.

Artikel 4
De pachter bezit het recht van voorkoop. Hij moet bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht 
worden van het aanbod tot voorkoop.

De landbouwgrond is niet gelegen in een waardevol natuurgebied waar het Vlaamse Gewest een recht 
van voorkoop heeft. 

De landbouwgrond is niet gelegen in een gebied waar de huisvestingsmaatschappijen een recht van 
voorkoop hebben.

Artikel 5
De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen kwijting aan de notaris bij het verlijden 
van de authentieke akte. 

Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van de koper, waaronder de kosten voor 
publicatie, meetgeld, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d.

Artikel 6
Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de verkoopsovereenkomst van 
rechtswege ontbonden.

Artikel 7
Het perceel landbouwgrond wordt eerst te koop aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank tegen 
voormelde prijs en voorwaarden.

5. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 20.29 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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