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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 24 september 2019 om 19.00 uur
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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

Verontschuldigd:
DE TOLLENAERE Ann, schepen

De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 25 juni 2019 wordt goedgekeurd.

2. KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER EN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Feiten en context

Aan de gemeenteraad worden volgende besluiten van de burgemeester voor bekrachtiging voorgelegd:

 Besluit van 3 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens de zomerkermis van KLJ Etikhove, meer bepaald tijdens de reünieavond op 12 juli 
en het eetfestijn en Levend Kicker Tornooi op 14 juli.

 Besluit van 12 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door Rondelle in Etikhove, van 13 juli tot en 
met 11 augustus.

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door De Zwarten Engel in Etikhove.

 Besluit van 22 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens het kermisweekend van Nukerke van 10 en 11 augustus.

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van 
sterke dranken tijdens het kermisweekend van Louise Marie, in het dreupelkot op 22 september.

Aan de gemeenteraad wordt volgend besluit van het college van burgemeester en schepenen ter kennis 
gegeven: 

 Besluit van 2 juli 2019 houdende een machtiging tot het schenken van sterke dranken op de 
avondmarkt op 11 juli.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Het decreet lokaal bestuur, artikel 63.



BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester:

 Besluit van 3 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens de zomerkermis van KLJ Etikhove, meer bepaald tijdens de reünieavond op 12 juli 
en het eetfestijn en Levend Kicker Tornooi op 14 juli.

 Besluit van 12 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door Rondelle in Etikhove, van 13 juli tot en 
met 11 augustus.

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken door De Zwarten Engel in Etikhove.

 Besluit van 22 juli 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van sterke 
dranken tijdens het kermisweekend van Nukerke van 10 en 11 augustus.

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het toekennen van een vergunning voor het schenken van 
sterke dranken tijdens het kermisweekend van Louise Marie, in het dreupelkot op 22 september.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen:

 Besluit van 2 juli 2019 houdende een machtiging tot het schenken van sterke dranken op de 
avondmarkt op 11 juli.

3. KENNISNAME VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN 
BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR DE BURGEMEESTER

Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor 
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer. Overeenkomstig artikel 134 § 1 van de 
nieuwe gemeentewet is in gevallen van hoogdringendheid de burgemeester bevoegd om de nodige 
politieverordeningen te maken onder verplichting daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te 
geven. Die verordeningen vervallen dadelijk indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet 
worden bekrachtigd.

Aan de gemeenteraad worden volgende besluiten van de burgemeester voor bekrachtiging voorgelegd:

 Besluit van 17 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang Sint Elooi in Maarke-Kerkem

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de betonwerken op het kruispunt Drappendries – Beukelweg

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 29 in Terbeke

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 33 in de 
Mussestraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 36 in de 
Maalzaakstraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang St. Donatus op 14 juli in Etikhove

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een oldtimerrit op 28 juli 2019



 Besluit van 22 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van het leveren van een module voor een dierenartsenpraktijk in de Berkenstraat op 
2 augustus 2019

 Besluit van 29 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de opnames van een film in Maarkedal op 4 en 5 augustus 2019

 Besluit van 7 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van werken langsheen Nederholbeekstraat 59

  Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende werken in de Fortstraat van 23 tot en met 26 augustus 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een tractorwijding by night + rondrit op 13 september 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een Halloweentocht op 26 oktober 2019

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een nieuwelingenkoers op 28 september 2019

Volgende besluiten van het college van burgemeester en schepenen worden ter kennis gegeven:

 Besluit van 2 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende 
de Ellestraatfeesten van 11 juli 2019

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de parkeerproblematiek rond “De Spar” in Etikhove

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op 2 korte stukken op het Leideveld naar 30km/uur naar 
aanleiding van de drukke verkeerssituatie (werken N457).

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op de Kapelleberg en Boigneberg naar 50km/uur naar 
aanleiding van een drukke verkeerssituatie. (werken N457).

 Besluit van 6 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de parkeerproblematiek langs de Oude Steenweg.

 Besluit van 13 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een bevoorradingspost op de halvemaanparking in Louise –Marie

 Besluit van 3 september 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een wandeltocht op 28 september 2019

Bevoegdheid

De nieuwe gemeentewet, artikel 130.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester:

 Besluit van 17 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang Sint Elooi in Maarke-Kerkem

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de betonwerken op het kruispunt Drappendries – Beukelweg

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 29 in Terbeke



 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 33 in de 
Mussestraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van  onderhoudswerken aan het spoorwegnet ter hoogte van overweg 36 in de 
Maalzaakstraat

 Besluit van 27 juni 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de ruiterommegang St. Donatus op 14 juli in Etikhove

 Besluit van 18 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een oldtimerrit op 28 juli 2019

 Besluit van 22 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van het leveren van een module voor een dierenartsenpraktijk in de Berkenstraat op 
2 augustus 2019

 Besluit van 29 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de opnames van een film in Maarkedal op 4 en 5 augustus 2019

 Besluit van 7 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van werken langsheen Nederholbeekstraat 59

  Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende werken in de Fortstraat van 23 tot en met 26 augustus 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een tractorwijding by night + rondrit op 13 september 2019

 Besluit van 19 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een Halloweentocht op 26 oktober 2019

 Besluit van 22 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een nieuwelingenkoers op 28 september 2019

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen:

 Besluit van 2 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende 
de Ellestraatfeesten van 11 juli 2019

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende de parkeerproblematiek rond “De Spar” in Etikhove

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op 2 korte stukken op het Leideveld naar 30km/uur naar 
aanleiding van de drukke verkeerssituatie (werken N457).

 Besluit van 16 juli 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een snelheidsbeperking op de Kapelleberg en Boigneberg naar 50km/uur naar 
aanleiding van een drukke verkeerssituatie. (werken N457).

 Besluit van 6 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van de parkeerproblematiek langs de Oude Steenweg.

 Besluit van 13 augustus 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement naar 
aanleiding van een bevoorradingspost op de halvemaanparking in Louise –Marie

 Besluit van 3 september 2019 houdende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement 
betreffende een wandeltocht op 28 september 2019

4. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN EEN ZONE VOOR KORT PARKEREN TER 
HOOGTE VAN SUPERMARKT "DE SPAR" IN ETIKHOVE

Feiten en context

De bewoners van de appartementen parkeren zich stelselmatig op de parkingplaatsen langs de straat 
ter hoogte van de supermarkt De Spar in de Etikhovestraat/Berkenstraat, alsook op de private parking 



van de supermarkt, hoewel er een bewonersparking voorzien is voor 4 wagens. Doordat de 
parkeerplaatsen ter hoogte van de supermarkt vaak ingenomen zijn door de bewoners, moeten de 
leveranciers van de supermarkt gedurende de levering op straat parkeren, wat leidt tot onnodige 
verkeersopstroppingen en ongenoegen bij de leveranciers. 

Na advies van de politie en beraadslaging in het college, werd de invoering van een zone van 
kortparkeren als aangewezen oplossing weerhouden. Het kortparkeren laat toe dat er 5 à 10 minuten 
kan geparkeerd worden.

Het college voerde deze maatregel reeds in aan de hand van een tijdelijk politiereglement. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om deze maatregel te bestendigen en het voorliggen aanvullend 
politiereglement goed te keuren. Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16°maart°1968.

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Op de Berkenstraat is ter hoogte van de ingang van de supermarkt, over de lengte van 2 
parkeerplaatsen, het parkeren toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 10 minuten.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc

5. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR INVOEREN VAN EEN PARKEERVERBOD VOOR 
VRACHTWAGENS EN BUSSEN LANGS DE OUDE STEENWEG

Feiten en context

Op 24 april 2019 vond een bewonersvergadering plaats waarin de verkeersproblematiek in 
gemeenteweg Oude Steenweg werd besproken. Uit het overleg werd de invoering van een 
parkeerverbod voor vrachtwagens als aangewezen verkeersmaatregel weerhouden. 

Deze maatregel werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 augustus 2019 
aan de hand van een tijdelijk politiereglement ingevoerd. 



Het college voerde deze maatregel reeds in aan de hand van een tijdelijk politiereglement. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om deze maatregel te bestendigen en het voorliggend aanvullend 
politiereglement goed te keuren. Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16°maart°1968.

Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Tussenkomsten

Er is een tussenkomst van raadslid Marc Bauwens. Voor een weergave van de tussenkomst en het 
antwoord wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Op de Oude Steenweg van 1 tot 10 langs beide zijden van de weg geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
het verbod geldt voor volgende categorie van voertuigen: vrachtwagens en autobussen , uitgezonderd 
plaatselijk verkeer
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

6. GOEDKEUREN VAN DE ONTWERPAKTE VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING UIT HET WOONPROJECT 
PUTTENE

Feiten en context

De gemeenteraad van Maarkedal besliste op 28 mei 2013 om de dienstverlenende vereniging SOLVA op-
dracht 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 1 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 270.000,00 EUR, nl. 38.230,00 EUR  voor de 
grond en 231.770,00 EUR voor de constructie. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze ontwerpen van de verkoopakte goed te keuren. De 
ontwerpakten zijn bij dit besluit gevoegd. Het bijgevoegde ontwerp van verkavelingsakte verwijst bij wijze 
van materiële verschrijving naar een verkeerde verkavelingsvergunning en verkavelde loten. 

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’).

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het ontwerp van verkavelingsakte en het ontwerp van verkoopakte worden goedgekeurd, onder 
voorbehoud van rechtzetting van de materiële verschrijving in de verkavelingsakte.

7. GARANTIEVERKLARING STRATEGISCHE PARTICIPATIES ZEFIER

Feiten en context

De gemeente is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met 
maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0630.832.904 (de 
“Vennootschap”).

Artikel 13, 81 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel de 
verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op 
de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de 
Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties 
betrekking hebben.

Overeenkomstig artikel 13, 62 en 63 zijn de vennoten van de Vennootschap de verbintenis aangegaan 
de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van 
de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en 
beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties 
enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken.



De Vennootschap is in het verleden financieringen aangegaan (of heeft overgenomen als rechtsopvolger 
van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en zal in de toekomst 
financieringen aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de 
“Arranger”).

De Vennootschap is voornemens een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de 
verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als 
Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en 
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige 
afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”).

De gemeente wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van de 
statuten van de Vennootschap te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met 
betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk te bevestigen.

De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen mede in het 
belang van de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die de 
Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente, en het rendement van de gemeente hierop, 
vergroot.

Bevoegdheid

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

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien 
van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financieringen) hierna de “Begunstigde(n)”):

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers 
is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeen (inclusief, doch zonder afbreuk te 
doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op 
verzoek van de gemeente) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op 
verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van 
de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met 
inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat 
gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar 
rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), 
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een 
financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), 
schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de 
“Financieringen”);

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die 
het opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, 
aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, 
verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 
lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de 
Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of 



maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens 
volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het 
Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in 
één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een 
aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand 
te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband 
met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die 
tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de 
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan 
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel 
van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de 
vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is 
opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de 
Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze 
geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of 
aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met 
inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de 
Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse 
betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een 
Strategische Participatie of waardeschommeling;

Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te 
aanvaarden;

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 
Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen 
uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, 
schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap 
en de Begunstigde zo lang de gemeente vennoot is van de Vennootschap;

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast 
door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde 
of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan 
een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander 
document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het 
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met 
betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling 
de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;



De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te 
geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis;

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en 
zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met 
inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling 
door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van 
uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 
(tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met 
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en 
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de 
creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling.

8. BEVESTIGING VAN DE AANSTELLING VAN DE HEER JORIS NACHTERGAELE ALS LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR VAN VVSGVZW EN KENNISNAME VAN DE AANDUIDING ALS VOORZITTER VAN DE 
BESTUURLIJKE COMMISSIE 'VEILIGHEID' 

Feiten en context

Bij de start van een nieuwe lokale legislatuur breekt ook voor de VVSG vzw het moment aan voor de 
nieuwe samenstelling van de eigen bestuursorganen. Dat gebeurt binnen het kader van de VVSG-
statuten, die eind 2018 door de Algemene Vergadering werden gewijzigd en unaniem werden 
goedgekeurd. 

Eind januari 2019 werden alle steden en gemeenten uitgenodigd om kandidaten voor de diverse 
bestuursorganen voor te dragen. Meer bepaald werd aan de gemeenten gevraagd om hun kandidaten 
voor te dragen voor de Algemene Vergadering (afgevaardigde) de Raad van Bestuur en de bestuurlijke 
commissies.

Door het voormalig voorzittersoverleg van de VVSG vzw werd de heer Joris Nachtergaele, voorgedragen 
als effectief lid van de Raad van Bestuur. 

Deze voordracht werd inmiddels door de Algemene Vergadering van de VVSG vzw in haar vergadering 
van 13 juni 2019 goedgekeurd.

Tevens wordt de gemeenteraad in kennis gesteld dat de heer Joris Nachtergaele door het Dagelijks 
Bestuur van 3 juli 2019 werd aangeduid als lid van de bestuurlijke commissie ‘Veiligheid’.

Motivatie

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur (20 effectieve mandatarissen en 5 gecoöpteerde leden 
bestaat) en de 6 bestuurlijke commissies werd zorgvuldig rekening gehouden worden met : 

• de voordrachten vanuit de steden en gemeenten,

• de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 die de grondslag levert voor de 
verdeling over de verschillende politieke partijen (die gelet op andere verdeelcriteria ook voorstellen 
kunnen formuleren om tot een evenwichtige samenstelling van de Raad te komen);

• een zo ruim mogelijke spreiding over de verschillende types gemeenten,

• een zo ruim mogelijke geografische spreiding,

• een billijke man/vrouw verhouding,

• het statutaire verbod dat er vanuit één gemeente meer dan één lid in de Raad van Bestuur zit.

Vanuit deze overwegingen en criteria heeft de VVSG vzw bewust de heer Joris Nachtergaele 
voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. Bij beslissing van 13 juni 2019 werd deze voordracht 
aanvaard door de Algemene Vergadering.



Nog vanuit deze overwegingen en criteria heeft de VVSG vzw de heer Joris Nachtergaele aangeduid als 
lid van één van haar bestuurlijke commissies.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van VVSG.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Kennis te nemen van de voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad van Bestuur van 
de VVSG vzw.

Artikel 2
Kennis te nemen van de beslissing van de Algemene Vergadering van de VVSG vzw van 13 juni 2019 
waarbij de voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad van Bestuur unaniem werd 
goedgekeurd.

Artikel 3
De voordracht van de heer Joris Nachtergaele als lid van de Raad van Bestuur van de VVSG vzw dan ook 
te bekrachtigen.

Artikel 4
Tevens kennis te nemen van het feit dat de heer Joris Nachtergaele door het Dagelijks Bestuur van de 
VVSG vzw bij beslissing van 3 juli 2019 werd aangeduid als voorzitter van de bestuurlijke commissie 
‘Veiligheid’.

Artikel 5
Voornoemde mandaten geven recht op een presentiegeld, uitgekeerd door de VVSG vzw.

9. ALGEMENE VERGADERING MEDOV VZW: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGER

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij Medov vzw.

De vzw Medov of Medisch Oost-Vlaanderen heeft tot doel:

- Het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen
- Bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij rampen, 

onder andere door het organiseren van opleidingen
- Het organiseren van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening bij rampen, 

infrastructurele omkadering van de functie begeleiden
- Mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen

Medov vzw heeft het gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te 
duiden voor de algemene vergaderingen.

Volgende kandidatuur werd ingediend:

- Kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
- Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

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 Medov vzw.

BESLUIT

Geheime stemming: 10 stemmen voor
6 onthoudingen

Artikel 1
Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5a te 9680 Maarkedal, wordt aangeduid om de 
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Medov vzw en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad 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.

Artikel 2
Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9680 Maarkedal, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger.

Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van 
de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar medov@oost-vlaanderen.be.

10. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE ORGANISATIE VAN DE 
TECHNIEKACADEMIE VOOR DE PERIODE 2020-2022

Feiten en context

Sinds enkele jaren wordt succesvol een Tiener Techniekacademie georganiseerd voor leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar. Sinds afgelopen schooljaar bestaat eveneens een dergelijk initiatief voor 
leerlingen van het derde en vierde leerjaar onder de noemer Junior Techniekacademie. Dit werd reeds 
in enkele gemeenten georganiseerd in het schooljaar 2018-2019 en zal voor de eerste keer ook in 
Maarkedal worden georganiseerd najaar 2019.

Zowel de Tiener Techniekacademie als de Junior Techniekacademie kaderen in de filosofie van het 
Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018).

Naar aanleiding van de evaluatie van de Tiener Techniekacademie voorjaar 2019, werd aan het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 2 april 2019 de vraag voorgelegd of het bestuur open 
staat voor een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren vanaf 2020. Het college besliste toen 
open te staan voor een samenwerkingsovereenkomst met een maximale duur van 3 jaar en dit te laten 
weten aan VIVES, dat de techniekacademies organiseert.

Van VIVES kregen we nu het concrete voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst, voorgesteld 
wordt hier op in te gaan voor een periode van 3 jaar.

In de overeenkomst verklaart het bestuur jaarlijks minimum één Tiener Techniekacademie (12 
workshops van twee uur voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar) en minimum één Junior 
Techniekacademie (10 workshops van anderhalf uur voor kinderen uit het derde en vierde leerjaar) te 
willen organiseren. De Tiener Techniekacademie zou dan doorgaan in de ene helft van het jaar, de 
Junior Techniekacademie in de andere helft van het jaar.



De bijdrage van de deelnemers wordt vastgelegd op 60 euro voor de inschrijving voor de Junior 
Techniekacademie en 50 euro voor de inschrijving voor de Tiener Techniekacademie. De inschrijving 
voor de Tiener Techniekacademie is lager omdat dit gekoppeld is aan subsidies van de provincie Oost-
Vlaanderen. Voor de inschrijving van een tweede kind binnen hetzelfde schooljaar voor de Junior 
Techniekacademie of Tiener Techniekacademie wordt een korting van 10 euro toegekend. De 
inschrijvingen verlopen via VIVES.

De financiële tussenkomst voor het bestuur bedraagt jaarlijks 1000 euro per groep van 20 kinderen die 
de Tiener Techniekacademie kunnen volgen en 850 euro per groep van 20 kinderen die de Junior 
Techniekacademie kunnen volgen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de techniekacademie voor 3 jaar wordt 
goedgekeurd. In de overeenkomst wordt opgenomen dat er jaarlijks minimum één Junior 
Techniekacademie en minimum één Tiener Techniekacademie wordt georganiseerd.

Artikel 2
De bijdrage van de deelnemers wordt vastgelegd op 60 euro voor de inschrijving voor de Junior 
Techniekacademie en 50 euro voor de inschrijving voor de Tiener Techniekacademie. De financiële 
tussenkomst voor het bestuur bedraagt jaarlijks 850 euro per groep van 20 kinderen die de Junior 
Techniekacademie kunnen volgen en 1000 euro per groep van 20 kinderen die de Tiener 
Techniekacademie kunnen volgen.

11. AANPASSING VAN HET SCHOOLREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLEINE REUS

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het huidig schoolreglement, goedgekeurd op 29 november 2016, is aan actualisatie toe.

Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen worden, na overleg in de 
schoolraad, opgenomen in de infobrochure.

Als basis voor dit schoolreglement werd het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat 
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap genomen.

De gecoördineerde versie van het schoolreglement wordt als bijlage aan dit besluit gehecht.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste schoolreglement goed te keuren.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

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

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 104 en 119.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quinquies.



Het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de 
centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het 
getuigschrift basisonderwijs.

De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in het 
basis en secundair onderwijs.

De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste 
inschrijving en schoolreglement.

De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het 
basisonderwijs.

Vormvereisten

Het overleg in de schoolraad van 5 juni 2019.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke bassischool De Kleine Reus, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016 wordt opgeheven.

Artikel 2
Het schoolreglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) 
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

12. AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VOOR HET GEMEENTELIJK ONDERWIJZEND PERSONEEL

Feiten en context

Het arbeidsreglement is van toepassing op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in het decreet van 
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (verder genoemd Decreet 
Rechtspositie), met name:

 de vastbenoemde personeelsleden,

 tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur,

 tijdelijk aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur,

tewerkgesteld in een ambt van een van volgende categorieën:

 bestuurs- en onderwijzend personeel,

 beleids- en ondersteunend personeel,

 paramedisch personeel,

die tewerkgesteld zijn in de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus van Maarkedal met inbegrip van 
de personeelsleden die in deze school tewerkgesteld zijn via reaffectatie of wedertewerkstelling.

Het arbeidsreglement werd overgenomen volgens model OVSG.



Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het gewijzigde arbeidsreglement voor het gesubsidieerd 
onderwijzend personeel goed te keuren.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel.

Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling 
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Vormvereisten

Het ontwerp van het arbeidsreglement werd voor overleg voorgelegd aan het bijzonder hoog 
overlegcomité op 28 juni 2019 en aan het personeel.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het bestaande arbeidsreglement voor het gemeentelijk onderwijzend personeel, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 30 mei 2017 wordt opgeheven.

Artikel 2
Het arbeidsreglement voor het gemeentelijk onderwijzend personeel, dat als bijlage aan dit besluit is 
gehecht, wordt goedgekeurd.

13. GOEDKEUREN VAN HET DECRETALE MINIMALE SCHOOLWERKPLAN VOOR HET GEMEENTELIJK 
ONDERWIJS

Feiten en context

Het schoolwerkplan is een instrument dat een totaalbeeld geeft van de school. Het omvat enerzijds het 
pedagogisch project en de decretaal vastgelegde elementen en anderzijds de beschrijving van 
processen, de wijze waarop de school haar kwaliteit bewaakt, de neerslag van afspraken, maatregelen … 

Het geheel vormt als het ware het draaiboek voor de werking van de school. Het is tegelijk leidraad, 
informatiebron, referentiekader en uitgangspunt voor evaluatie en bijsturing voor alle 
schoolbetrokkenen. Het schoolwerkplan is tevens een verantwoordingsbron naar de gemeenschap toe 
en kan een basis vormen voor externe evaluatie.

Het ontwerp van het uitgeschreven schoolwerkplan hangt als bijlage aan dit besluit.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het schoolwerkplan goed te keuren.

Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 7, 47, 47 ter, 62 en 179.



BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het decretale minimale schoolwerkplan, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

14. TOEKENNING VAN FINANCIËLE STEUN VOOR HET PROJECT SAMUNDRA IN NEPAL

Feiten en context

Chris Vancauwenberghe, wonende te Maarkedal, Oudenaardeweg, vertrekt binnenkort naar Nepal met 
materiaal voor de vzw Samundra. SAMUNDRA (www.samundra.be) is een onafhankelijke internationale 
coöperatie. Samundra vzw (BE) en Stichting Samundra (NL) ondersteunen samen de Nepalese 
NGO Himalayan Care Hands. De Belgische vzw-tak strijdt in het Nepalese bergdorp Mainapokhari voor 
een betaalbare gezondheidszorg voor elke inwoner.

Het resterend budget voor ontwikkelingssamenwerking voor 2019 bedraagt 800 euro.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 augustus 2019 om 400 euro van 
het budget ontwikkelingssamenwerking aan dit project te doneren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toekenning van 400 euro ontwikkelingssteun goed te 
keuren.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Juridische grondslag

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

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt een financiële steun van 400 euro toegekend aan de vzw Samundra.

15. GOEDKEURING VAN DE HERSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD EN GOEDKEUREN 
VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Feiten en context

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dienen de adviesraden opnieuw samengesteld te worden. De 
goedkeuring van de vernieuwde samenstelling van de sportraad behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad.

In het gemeentelijk magazine Publiek van maart 2019 en via de sociale media van de gemeente werd 
een oproep gericht naar alle sportverenigingen en deskundigen om zich kandidaat te stellen om te 
zetelen in de sportraad.

De herinstallatievergadering van de sportraad vond plaats op 21 mei 2019. Tijdens deze vergadering 
werd de samenstelling, de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.   De meeste functies 
binnen de sportraad werden tijdens deze vergadering nog niet ingenomen.  Daarom werd dit punt 
verdaagd naar de volgende vergadering van de sportraad op 16 juli 2019. Tijdens deze vergadering 
werden wel alle functies ingenomen. 



De vernieuwde samenstelling van de gemeentelijke sportraad, zoals ze als bijlage aan dit besluit 
geviseerd wordt. 

De statuten en het huishoudelijk reglement  van de gemeentelijke sportraad, zoals ze als bijlage aan dit 
besluit geviseerd worden.

Het verslag van de herinstallatievergadering van de gemeentelijke sportraad van 21 mei 2019 en van de 
vergadering van 16 juli 2019, zoals dit als bijlage aan dit besluit geviseerd wordt.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 13°.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304, § 3.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De vernieuwde samenstelling van de sportraad, zoals ze als bijlage aan dit besluit geviseerd wordt, 
wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad, zoals ze als bijlage aan dit 
besluit geviseerd worden, worden goedgekeurd.

16. OPRICHTING PROJECTVERENIGING VARIANT, INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ROND 
CULTUUR EN ERFGOED IN DE VLAAMSE ARDENNEN, GOEDKEUREN VAN DE STATUTEN EN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AANDUIDING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Feiten en context

De werking van EVA, Erfgoed Vlaamse Ardennen, is vandaag georganiseerd in de vorm van een 
interlokale vereniging. Via een cultureel-erfgoedconvenant kan het samenwerkingsverband extra 
middelen naar de regio halen voor cultureel erfgoed (200.000 tot 250.000 euro op jaarbasis voor een 
periode van 6 jaar). In het decreet cultureel erfgoed staat dat de aanvraag voor een cultureel 
erfgoedconvenant vanuit een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid dient te gebeuren. 
Daarom vormen we de interlokale vereniging EVA (zonder rechtspersoonlijkheid) om tot de 
projectvereniging VARIANT (met rechtspersoonlijkheid). 

Met de jaarwissel 2019-2020 wordt de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen ontbonden en 
worden werking, boekhouding, personeel en middelen overgedragen naar projectvereniging VARIANT. 
De middelen van de interlokale vereniging EVA gaan naar de eerste deelwerking Erfgoed Vlaamse 
Ardennen van de projectvereniging VARIANT.

De projectvereniging VARIANT biedt de mogelijkheid tot oprichting van bijkomende regionale 
samenwerkingen binnen de domeinen cultuur en erfgoed. Bijkomende deelwerkingen van VARIANT 
kunnen geleidelijk aan worden opgestart en gespreid in de tijd, na analyse van het cultuurveld en de 
wensen en noden bij de leden. Elke stad en gemeente kan steeds kiezen of zij deelneemt aan een 
bijkomende deelwerking.

De statuten en het huishoudelijk reglement voor de projectvereniging Variant zijn in bijlage toegevoegd.

Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd om een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende 
stem aan te duiden om te zetelen in de raad van bestuur.

Na oproeping hiervoor werden volgende kandidaturen werden ontvangen: 



 Stemgerechtigd lid: Marc Vuylsteke, raadslid

 Lid met raadgevende stem: Marc Bauwens, lid van de gemeenteraad en verkozen op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:

- art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking;
- art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid – principes;
- art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;
- art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;
- art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking;

Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald:

- art. 57-61 met betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op 
regionaal niveau

Juridische grond

Besluit van de gemeenteraad tot deelname aan interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen van 
17 november 2015.

Engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen tot oprichting van een 
projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen, goedgekeurd in de 
vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2019. 

BESLUIT

Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en 
erfgoed in de Vlaamse Ardennen, waarin volgende partners participeren: de steden en gemeenten 
Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, 
Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT worden goedgekeurd.

Artikel 3
Het lidmaatschap van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT: ‘Erfgoed Vlaamse 
Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 0,30 euro per inwoner per jaar vanaf 1 
januari 2020. Deze bijdrage geldt tegelijk als lidmaatschap van de projectvereniging (zie artikel 12 van de 
statuten).

Artikel 4
Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van de 
projectvereniging.

Artikel 5
Marc Bauwens, lid van de gemeenteraad en verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, wordt aangesteld als lid van de raad van 
bestuur van de projectvereniging met raadgevende stem.



Artikel 6
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), zoals opgericht door 
het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2015, wordt opgeheven op 31 december 2019.

Artikel 7
Werking, boekhouding, personeel en middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EVA, 
worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de Projectvereniging VARIANT. De financiële 
middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EVA gaan integraal naar de deelwerking 
Erfgoed Vlaamse Ardennen van VARIANT.

17. GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST BASISINFRASTRUCTUUR DIGITALE BIBLIOTHEEK MET 
CULTUURCONNECT

Feiten en context

In de gemeenteraad van 30 januari 2018 werd de ondertekening van de overeenkomst van de gemeente 
met Cultuurconnect goedgekeurd, waarbij de gemeente er mee instemde de aansluiting van de 
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) voort te zetten onder 
Cultuurconnect.
In het najaar van 2019 schakelt de bibliotheek over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem dat geldt 
voor alle Vlaamse openbare bibliotheken. Daartoe moet de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale 
Bibliotheek met Cultuurconnect ondertekend worden.
De overeenkomst is, samen met de bijlagen, opgenomen als bijlage bij dit besluit, net als de brief 
betreffende de aansluiting op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de Gemeenschappelijke 
Basisinfrastructuur voor Openbare bibliotheken van november 2018. 

De overeenkomst wordt voorgelegd aan de vergadering van de gemeenteraad van september 2019. 

Bevoegdheid

Art. 56 §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Financiële impact en visum

Deze goedkeuring heeft geen verdere financiële implicaties dan de huidige aansluiting op het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem. 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De intekening op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek en 
de bijgevoegde overeenkomst worden principieel goedgekeurd. 

Artikel 2
De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

18. GOEDKEUREN VAN DE OPSTART VAN EEN INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR 
WOONBELEID MET DE GEMEENTE KLUISBERGEN EN DE STAD RONSE

De voorzitter vraagt aan de gemeenteraad of het kan instemmen met de toevoeging van onderhavig 
agendapunt wegens het spoedeisend karakter ervan, overeenkomstig artikel 23 van het decreet lokaal 
bestuur.

Het betreft de goedkeuring van de opstart van een samenwerkingsovereenkomst rond woonbeleid met 
de gemeente Kluisbergen en de stad Ronse. 

De spoedeisendheid ligt hem in het gegeven dat voor de samenwerkingsovereenkomst een 
subsidiedossier ingediend wordt dat uiterlijk 1 oktober moet overgemaakt worden aan de bevoegde 



dienst. Een laattijdige indiening van het subsidiedossier zou het mislopen van niet geringe inkomsten 
voor de samenwerking betekenen. 

Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.

De gemeenteraad stemt unaniem in met de toevoeging van onderhavig agendapunt wegens 
spoedeisendheid.

Gelet op artikel 28, §1, van de Vlaamse Wooncode dat de gemeenten aanduidt als regisseur van het 
woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het 
uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale 
woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken 
van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving;

Gelet op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de stad/gemeente  vrij  is 
om zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te 
spelen op lokale opportuniteiten:

 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden 

 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving 

 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;

Overwegende dat de stad/gemeente via de meerjarenplanning invulling geeft aan de Vlaamse 
beleidsprioriteiten door het koppelen van prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties;

Overwegende dat de regio Z-O Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud patrimonium met 
een hogere kans op slechtere woonkwaliteit;

Indien van toepassing (enkel voor 13 steden en gemeenten – zo niet: schrappen of vervangen door 
eigen klimaatplan): 

Gelet op het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van XXX, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen inzake 
verduurzaming van residentiële gebouwen; 

Overwegende dat het klimaatplan tot doel stelt om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011) 
en de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen via een adaptatieplan;

Overwegende dat de sector huishoudens het grootste aandeel van de CO2-uitstoot voor zijn rekening 
neemt door gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik (47%);

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding van de 
taakstelling van de Energiehuizen;

Gelet op de erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Z-O 
Vlaanderen, uitgezonderd Aalst;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Energiehuizen voor deze nieuwe taakstelling streven naar een 
maximale synergie met de bestaande woonloketten en IGS-projecten in de steden/gemeenten; 

Overwegende dat in het kader van het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 aanvullende 
activiteiten inzake energie enkel nog voor subsidie in overweging genomen worden op voorwaarde dat 
ze geen deel uitmaken van het basistakenpakket of de vernieuwende of experimentele activiteiten van 
de Energiehuizen en op voorwaarde dat ze geen betalende dienstverlening aan de inwoners behelzen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 dat de 
modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke projecten (= 
IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 



Overwegende dat de deelnemende steden/gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid een 
aantal verplichte activiteiten moeten uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten 
kunnen uitvoeren;

Overwegende dat bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid steden/gemeenten bijzondere 
aandacht moeten besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan 
transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen;

Gelet op de in voormelde besluit verplichte activiteiten die, naast de organisatie van een woonoverleg 
dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, opgedeeld zijn volgende de Vlaamse beleidsprioriteiten, namelijk:

1) “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod”

- de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied);

- kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg

- het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg;

- voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen; 

- een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren;

- leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken.

2) “Werken aan de  van het woningpatrimonium en de woonomgeving”

- Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en gemeentelijke 
woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op woonoverleg

- een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van wettelijke 
instrumenten: bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs aanwijzen, strategie uitwerken

- gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken;

- het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken

- verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren registreren.

3) “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen”

- kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg

- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op www.premiezoeker.be

- een laagdrempelig woonloket aanbieden;

- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 
kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren, - kopen en -
lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen 
op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning 
en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring;

- meldpunt antidiscriminatie installeren

- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten

Gelet op de voorafgaande nulmeting die door SOLVA in de stad/gemeente werd uitgevoerd  om een 
inschatting te kunnen maken van de huidige werking van de stad/gemeente op vlak van woonbeleid en 
een voorstel te kunnen formuleren voor de keuze van aanvullende activiteiten;

Overwegende dat de aanvullende activiteiten door de gemeente zelf kunnen worden gekozen en 
verschillend kunnen zijn binnen eenzelfde cluster; 



Gelet op het verkennend gesprek met Agentschap Wonen Vlaanderen op 2 mei 2019;

Overwegende dat volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de 
gemeente Maarkedal:

Prioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

2_7: Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de 
stad/gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken 
uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor 

Prioriteit 3: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

3_1: Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente 

3_2: Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners

3_3: Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure 
gerechtelijke uithuiszetting

Gelet op art. 10 van het BVR lokaal woonbeleid dat stelt dat enkel projecten met een werkingsgebied 
van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring;

Overwegende dat via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies het lokaal 
woonbeleid kwalitatief en professioneel kan worden uitgebouwd; dat de initiatiefnemer SOLVA, het 
Agentschap Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen hiervoor de nodige ondersteuning 
voorzien;

Gelet op het voorstel van SOLVA waarbij de gemeente Maarkedal, samen de gemeente Kluisbergen en 
de stad Ronse een cluster vormt om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;

Overwegende dat de subsidie wordt toegekend voor een periode van zes werkingsjaren, met startdatum 
op 1 januari 2020 en einddatum op 31 december 2025; 

Overwegende dat een herziening van het activiteitenpakket en/of werkingsgebied mogelijk is vanaf 
2023;

Overwegende dat de ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, verhoogd 
met een subsidie voor de aanvullende activiteiten;   

Overwegende dat de subsidie voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van  een 
puntensysteem, waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De subsidie 
voor de verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden 
op basis van 1/ aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/ aantal nieuwe gemeenten in een 
IGS-project en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500 en max. 5.000 private 
huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen dan twaalf 
subsidiepunten;

Overwegende dat de subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage van 
de subsidie van de verplichte activiteiten: 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap 
Wonen-Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteiten;

Overwegende dat het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan te 
werven door SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid; dat het overige 
deel van de subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties/projecten die 
uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid; 

Overwegende dat de subsidie op billijke wijze verdeeld wordt tussen de steden/gemeenten onderling, 
waarbij naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende personeelscapaciteit à rato 
van het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de cluster wordt verdeeld;



Overwegende dat dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid voorziet in minimaal volgende 
personeelsbezetting: 

- 0,5 FTE regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen, opvolgen 
relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de clustercoördinatoren, opzetten 
samenwerkingsverbanden met regionale partners, monitoren van de werking en verplichte en 
aanvullende activiteiten, vorm geven van intergemeentelijke acties/projecten)

- 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2 x per jaar) en jaarlijks evalueren 
verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal woonoverleg, uitwerken strategie 
voor bewaking woningkwaliteit, opzetten structurele samenwerking met lokale partners, 
ondersteunen 1ste lijnsadvies woon- en energieloket , organiseren 2de lijnsadvies woon -en 
energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten 
informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes, organiseren infomomenten, dossierbehandeling)

- -0,5 FTE medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers voor 
woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken) 

- 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, leegstandcontroles). 

Overwegende dat de deelnemende gemeenten binnen cluster 5 bij benadering beschikken over volgend 
FTE:

KLUISBERGEN 0,2

MAARKEDAL 0,15

RONSE 0,4

Overwegende dat de tijdsinvestering technisch expert/controleur pro rata wordt verdeeld over de 
steden en gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedkeurde aanvullende activiteiten. 
Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een betalend aanbod 
ter beschikking worden gesteld vanuit SOLVA;

Overwegende dat de stad/gemeente zelf verantwoordelijk blijft voor de inzet van personeel en 
middelen om de verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer 
blijkt dat, ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte 
taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan bijkomende 
betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet;

Overwegende dat het voorstel onder voorbehoud is van het bekomen van de subsidiëring zoals voorzien 
in het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid; 

BESLUIT

Artikel 1
De Gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Z-O Vlaanderen samen 
met de gemeente Kluisbergen en de stad Ronse om aanspraak te kunnen maken op de subsidies 
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid.

Artikel 2
De Gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 5 binnen het regionaal project 
IGS Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen Vlaanderen 
wordt ingediend, goed.

19. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

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

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



De zitting wordt gesloten om 19.45 uur.

Namens de gemeenteraad
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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