
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 26 mei 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

In toepassing van het besluit van de burgemeester van 4 mei 2020 (maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus) wordt de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 26 mei 2020 om 19 uur op digitale wijze 
georganiseerd. De vergadering wordt conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur via livestream 
uitgezonden.

De voorzitter opent de zitting om 19.40 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 74 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 28 april 2020 worden goedgekeurd.

2. ALGEMENE VERGADERING ETHIASCO CVBA: GOEDKEURING AGENDA ALGEMENE VERGADERING EN 
PRINCIPE VAN ONLINE STEMMING TUSSEN 15 EN 30 JUNI 2020

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba.

EthiasCo cvba heeft bij schrijven van 29 april 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen 
aan de algemene jaarvergadering. Omwille van de coronamaatregelen wordt de algemene vergadering 
gehouden met behulp van het stemmen op afstand. Het stemformulier en de informatie over de 
jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019, zullen vanaf maandag 15 juni 2020 beschikbaar zijn 



voor de vertegenwoordigers via een internetplatform. De stemming zal uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 
online moeten gebeuren. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het 
resultaat

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5. Mandaat van de commissaris

Deze agenda wordt besproken.

Marijke Van Welden, raadslid, werd in zitting van 28 mei 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Ethias. Filip Meirhaeghe, schepen, 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 Ethias.

Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias.

BESLUIT

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 2019 van Ethias 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 via de website www.ethias.be/ag-av.

3. KOSTELOZE GRONDAFSTAND VAN 2 PERCELEN WEGENIS VOOR INLIJVING BIJ HET OPENBAAR DOMEIN 
VAN DE GEMEENTE

Feiten en context

Bij de administratieve voorbereiding voor het verlenen van een recht van opstal aan de 
dienstverlenende vereniging Solva voor de aanleg van een parkgebied voor een woningenproject werd 
vastgesteld dat een deel van de gemeenteweg Puttene nog in eigendom is van het OCMW van 
Maarkedal. Een perceel weg, gelegen Puttenen en Gansbeke, 1ste afdeling, gekadastreerd sectie B 
nummer 264/F P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van acht are negenentachtig 
centiare (8a 89ca).

Het OCMW van Maarkedal is eveneens nog eigenaar van een perceel gelegen langs de 
Onderbossenaarstraat, rechtover de woningen met nr. 29 tot en met 33. Het betreft Een perceel 
weiland, gelegen Puttene en Gansbeke, 1ste afdeling, gekadastreerd sectie B nummer 210/02 P0000, met 
een totale oppervlakte volgens kadaster van vier are zeventig centiare (4a 70ca).



De raad voor maatschappelijk welzijn besliste reeds in zitting van 30 april 2003 om voormelde percelen 
om niet te schenken aan de gemeente. Vermoedelijk werd aan dit raadsbesluit geen uitvoering gegeven.

Het gemeentebestuur wenst beide percelen alsnog kosteloos over te nemen en in te lijven bij het 
openbaar domein. 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende 
goederen.

Op voorstel van het vast bureau.

Bevoegdheid

Artikel 78, 2de lid, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april 2003 houdende “patrimonium – 
schenking aan de gemeente van O.C.M.W.-eigendommen die ingenomen zijn door de openbare weg”.

Vormvereisten

De ontwerpakte in bijlage.

Financiële impact en visum

Het betreft een transactie die geen financiële impact heeft op het meerjarenplan 2020-2025.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De bijgevoegde ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Maarkedal aan de gemeente van 

1) Een perceel weiland, gelegen Puttene en Gansbeke, gekadastreerd sectie B nummer 210/02 P0000, 
met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier are zeventig centiare (4a 70ca);

2) Een perceel weg, gelegen Puttenen en Gansbeke, gekadastreerd sectie B nummer 264/F P0000, met 
een totale oppervlakte volgens kadaster van acht are negenentachtig centiare (8a 89ca).

wordt goedgekeurd.

4. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 19.50 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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