
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van dinsdag 22 oktober 2019 om 19.00 uur

Aanwezig:
Steve De Boever, voorzitter
Joris Nachtergaele, burgemeester
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe, 
Marijke Van Welden, William Lust, Tom D'hont, Steven Thomas, Marc Vuylsteke, Yves Bontinck, raadsleden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van dinsdag 24 september 2019 wordt goedgekeurd.

Tussenkomsten

Raadslid Simon Van Quickelberghe merkt op dat het zittingsverslag van de zitting van 24 september 
2019 nog niet gepubliceerd werd op de website niettegenstaande daarop aangekondigd is dat de 
publicatie voorzien was vanaf 4 oktober. 

De voorzitter antwoordt dat een technische mankement bij de audio-opname aan de basis ligt. Het 
zittingsverslag wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. 
Burgemeester Joris Nachtergaele deelt mee aan raadslid Steven Thomas dat ook daardoor de 
behandeling van zijn vraag met betrekking tot het moeizame uitrijden van vrachtverkeer uit de 
Parkstraat met vertraging is overgemaakt aan de politie. Het antwoord op deze vraag wordt voorbereid 
tegen de volgende gemeenteraad.

2. 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.

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politiereglementen getroffen door het schepencollege 
en bekrachtigt de besluiten van de burgemeester.

3. ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN MEDOV OP 7 NOVEMBER 2019: 
GOEDKEURING AGENDA

Op 7 oktober 2019 ontving het gemeentebestuur een uitnodiging voor de algemene vergadering en de 
raad van bestuur van vzw MEDOV, welke doorgaat op 7 november 2019.

De agenda voor de algemene vergadering is nog niet beschikbaar hierdoor wordt kennis genomen van 
de uitnodiging naar de algemene vergadering van 7 november 2019 van vzw Medov. 

Schepen Ann De Tollenaere wordt afgevaardigd naar de algemene vergadering.



4. ALGEMENE VERGADERING IGS WESTLEDE OP 3 DECEMBER 2019: GOEDKEURING AGENDA

IGS Westlede heeft bij schrijven van 3 oktober 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te 
nemen aan de zitting van de algemene vergadering op dinsdag 3 december 2019. 

De agenda van de algemene vergadering van 3 december 2019 van IGS Westlede wordt goedgekeurd.

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

5. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FARYS TMVS OP 10 DECEMBER 2019: GOEDKEURING 
AGENDA

Als vennoot van Farys TMVS dv ontving de gemeente bij schrijven van 4 september 2019 de uitnodiging 
voor de algemene vergadering, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.

De agenda van de algemene vergadering van 10 december 2019 van TMVS dv wordt goedgekeurd.

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

6. ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 11 DECEMBER 2019: GOEDKEURING AGENDA

Als vennoot van Solva ontving de gemeente bij schrijven van 11 oktober 2019 de uitnodiging voor de 
Algemene vergadering, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.

De agenda van de algemene vergadering van 11 december 2019 van Solva wordt goedgekeurd.

In zitting van 26 februari werden Filip Meirhaeghe als vertegenwoordiger en Ann De Tollenaere als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Solva aangeduid.

7. ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING VAN GASELWEST OP 
12 DECEMBER 2019: GOEDKEURING AGENDA

Als vennoot van Gaselwest ontving de gemeente bij schrijven van 13 september 2019 de uitnodiging 
voor de Algemene vergadering in buitengewone zitting, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.

De agenda van de algemene vergadering van 12 december 2019 van Gaselwest wordt goedgekeurd.

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

8. ALGEMENE VERGADERING IVLA OP 18 DECEMBER 2019: GOEDKEURING AGENDA

Als vennoot van IVLA ontving de gemeente bij schrijven van 16 september 2019 de uitnodiging voor de 
algemene vergadering op 18 december 2019, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.

De agenda van de algemene vergadering van 18 december 2019 van IVLA wordt goedgekeurd.

Ann De Tollenaere werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van IVLA. William Lust werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

9. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OP 19 DECEMBER 2019: GOEDKEURING 
AGENDA 

Als vennoot van TMVW ontving de gemeente de uitnodiging voor de algemene vergadering op 19 
december 2019, alsook de vraag om de agenda goed te keuren.



De agenda van de algemene vergadering van 10 december 2019 van TMVW ov wordt goedgekeurd.

Filip Meirhaeghe en Tom D’hont werden in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov. Ann De Tollenaere werd aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

10. PRINCIPIEEL GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR HET UITLENEN VAN 
PERSONEEL DOOR SOLVA AAN DE GEMEENTE

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2019 werd beslist om een 
omgevingsambtenaar aan te werven via SOLVA via een kostendelend scenario.

SOLVA maakte een samenwerkingsovereenkomst op voor de opdracht om personeelsleden uit te lenen 
met het oog op de ondersteuning op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning. In deze 
overeenkomst is bepaald dat een ruimtelijk planner wordt ingezet met ingang van 30 september 2019 
met een regime van 3.5 dag per week.

De samenwerkingsovereenkomst met SOLVA voor het uitlenen van personeelsleden met het oog op 
ondersteuning op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning werd goedgekeurd.

11. INBRENG VAN DE OPENBARE VERLICHTINGSINSTALLATIES IN DE ASSETS VAN DE 
DISTRIBUTIENETBEHEERDER EN DE GEMENGDE INTERCOMMUNALE GASELWEST

De gemeenteraad heeft de beheersoverdracht van de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en 
de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de 
eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en de 
semi-openbare verlichtingsinstallaties goedgekeurd.

12. DEFINITIEF BESLUIT AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED ONDERHANDS GELEGEN BIJ KORTEKEER. 

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen (N-VA en Open VLD Maarkedal) voor en 6 stemmen tegen 
(CD&V Vooruit  en KOMOP) de aankoop goed van het onroerend goed, gelegen te Rijksweg 28, 9681 
Maarkedal kadastraal gesitueerd 2de afdeling, sectie A, nr. 94b, 85f deel, met een oppervlakte van 6993 
m2 en eigendom van Are BVBA, Oudenaardseweg 54a, 9790 Wortegem-Petegem 

De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van 50.000 euro.

De gemeenteraad keurt de algemene verkoopsvoorwaarden goed.

13. GOEDKEURING VAN DE AKTE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED VOOR OPENBAAR 
NUT VOOR DE AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGSHEEN DE N457 (INNEMING NUMMER )

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de aankoopakte van een perceel gelegen aan de 
N457 te Maarke-Kerkem.
De aankoop omvat een perceel grond met aanhorigheden, gelegen Ruysschaert, gekadastreerd als 
weiland sectie A nummer 921HP0000 (voorheen deel van nummer 921DP0000) met een oppervlakte 
van vier are drieëntwintig centiare en vierentachtig vierkante decimeter (04a23ca84dm²) en geschiedt 
om reden van openbaar belang en meer bepaald in het kader van de aanleg van fietspaden langsheen 
de N457.

14. 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.

BESLOTEN ZITTING



15. AANWIJZEN VAN OMGEVINGSAMBTENAREN

De gemeenteraad wijst vier omgevingsambtenaren aan voor de behandeling van de 
omgevingsvergunningen.

Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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