
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN dinsdag 26 juni 2018 

Overeenkomstig artikel 252 §1 van het gemeentedecreet 

OPENBARE ZITTING 

1 GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 29 MEI 2018 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem 
het verslag van de gemeenteraadszitting van 29 mei 2018 goed. 

2 AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET 
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor 
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de 
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de burgemeester). 

 Besluit van het schepencollege van 22 mei 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
kermisweekend KLJ Etikhove van vrijdag 6 juli tot en met zondag 8 juli 2018.

 Besluit van het schepencollege van 22 mei 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
de Mussefeesten van zaterdag 16 juni tot en met zondag 17 juni 2018.

 Besluit van het schepencollege van 22 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de werken aan de N457.

 Besluit van het schepencollege van 29 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de Parmafeesten (buurtfeest) op zaterdag 18 augustus 2018.

 Besluit van het schepencollege van 29 mei 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
de Parmafeesten op zaterdag 18 augustus 2018.

 Besluit van het schepencollege van 29 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de ruiterommegang te Nukerke op zondag 15 juli 2018.

 Besluit van het schepencollege van 29 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van het plaatsen van 10 boombakken langsheen de Oude Heerweg.

 Besluit van het schepencollege van 5 juni 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van ruiterommegang Sint-Elooi te Maarke-Kerkem op zondag 24 juni 2018.

 Besluit van het schepencollege van 5 juni 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van de Mirakelmakers van vrijdag 7 september 2018 tot en met zondag 9 september 2018.

 Besluit van het schepencollege van 5 juni 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van de opening wandeling Z+ op zondag 10 juni 2018.

 Besluit van het schepencollege van 5 juni 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van de Triatlon van Vlaanderen op zondag 8 juli 2018.

 Besluit van de Burgemeester van 15 mei 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van heraanleg oprit van maandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei 2018 te Maarkedal,
Pierestraat 16.

 Besluit van de Burgemeester van 16 mei 2018 houdende het wijzigen van een tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van de werken aan de N457.

 Besluit van de Burgemeester van 5 juni 2018 houdende een tijdelijk bijzonder politiereglement naar
aanleiding van het gieten van chape op donderdag 14 juni 2018 te Maarkedal, Wijmierstraat 16.

 Besluit van de Burgemeester van 7 juni 2018 houdende een vergunning voor het schenken van sterke



dranken op vraag van de KLJ Etikhove, p/a Kasper Flamée, voor de zomerkermis van 6 tot en met 8 
juli 2018. 

3 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN 10 BOOMBAKKEN 
LANGS DE OUDE HEERWEG 

Om de verkeersveiligheid in de wijk Nukerke ter hoogte van de Oude Heerweg te verhogen, worden 10 
boombakken geplaatst. De plaatsing van de boombakken beoogt een afremmend effect. De boombakken 
worden voorzien van reflectoren om de zichtbaarheid bij druilerige weersomstandigheden en duisternis 
te garanderen. Het naderen van de boombakken wordt aangekondigd voor de nodige verkeerssignalisatie. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

Op de Oude Heerweg ter hoogte van huisnummers 30, 24, 18, 8 en 2 zijn de bestuurders verplicht de 
hindernis langs links voorbij te rijden.  

Ter hoogte van huisnummers 27, 25, 17, 13 en 5 zijn ze verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden. 

Dit wordt gesignaleerd door: 

- verkeersborden D1  

4 GOEDKEUREN VAN HET KLIMAATPLAN “KLIMAATGEZOND ZUID-OOST-VLAANDEREN” EN DE DAARBIJ 
HORENDE MAATREGELEN EN ACTIETABEL 

De stuurgroep Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van 2 maart 2018 stelde voor om - voor de uitvoering 
van maatregelen uit het voorliggende klimaatplan - een klimaatfonds per gemeente te voorzien. Dit 
klimaatfonds is een extra jaarlijks werkingsbudget (naast de bestaande middelen), te voorzien vanaf 2019 
tot 2030. Voor Maarkedal bedraagt dit klimaatfonds 20.000 euro per jaar. In totaal wordt zo voor de 13 
steden en gemeenten samen een jaarlijks budget van 500.000 euro extra werkingsmiddelen voorzien. 
Daarnaast worden door de steden en gemeenten ook bestaande middelen ingezet voor 
klimaatgerelateerde maatregelen of worden er in het bestaande beleid andere accenten gelegd zonder 
financiële gevolgen. De budgettaire vertaling van de acties gebeurt in elke stad of gemeente via de 
meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota’s.  

Het klimaatplan wordt door het projectteam ingediend bij Europa, na de goedkeuring door de 
gemeenteraden van de 13 deelnemende steden en gemeenten. Ook de 2-jaarlijkse rapportering aan 
Europa zal gecoördineerd worden via de partners van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De gemeenteraad keurt het voorliggend klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” en 
de daarbij horende maatregelen- en actietabel goed. Het klimaatplan gaat in vanaf de 
goedkeuring en loopt tot eind 2030. 

 De gemeenteraad gaat akkoord om, voor de uitvoering van het klimaatplan, een klimaatfonds te 
voorzien, meer bepaald bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 20.000 euro. 
Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning van 2019 tot en met 2030. 

 De gemeente zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, in 
uitvoering van het voorliggende klimaatplan en in het kader van het Burgemeestersconvenant, 
volgende stappen ondernemen: de oprichting van een vaste werkgroep. 

5 AKTENAME VAN DE JAARREKENING 2017 VAN HET OCMW 

Er wordt kennis genomen van de OCMW-jaarrekening over het boekjaar 2017 en de financiële nota.  

  



6 AANPASSING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET SOLVA VOOR DE BOUW VAN EEN 
JEUGD- EN BEWEGINGSCENTRUM 

De gemeenteraad keurt unaniem de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met SOLVA voor de bouw 
van een jeugd- en  bewegingscentrum goed. 

7 GOEDKEURING AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTESCHOOL DE KLEINE REUS 

Het ontwerp van het arbeidsreglement werd door het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en 
Overlegcomité goedgekeurd op 8 juni 2018. 

De gemeenteraad keurt unaniem de aangepaste versie van het arbeidsreglement goed. 

8 GOEDKEURING VERNIEUWDE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE INTERLOKALE VERENIGING 
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN 

De gemeente Horebeke wenst aan te sluiten bij de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”. 

De huidige overeenkomst komt te vervallen en wordt vervangen door de vernieuwde overeenkomst. 

De vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode 
van onbepaalde duur. 

De gemeenteraad keurt unaniem de vernieuwde overeenkomst goed betreffende de interlokale 
vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de steden / 
gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-
Petegem, Zingem en Zwalm. 

9 GOEDKEURING JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING 
BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN 

De gemeenteraad keurt unaniem de resultatenrekening 2017 en de balans 2017 van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed. 

De gemeenteraad neemt tevens kennis van de begroting 2018 van de Interlokale Vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

10 ALGEMENE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING VAN 27 JUNI 2018 

De gemeentelijke holding NV in vereffening heeft het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen 
aan de zitting van de algemene vergadering op woensdag 27 juni 2018. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017. 

2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 door de 
vereffenaars. 

3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de 
vereffening nog niet kon worden afgesloten. 

4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2017. 

5. Vraagstelling. 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering dd. 27 juni 2018 van de 
gemeentelijke holding NV in vereffening. 



11 ALGEMENE VERGADERING TOERISME OOST-VLAANDEREN OP 20 JUNI 2018 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw heeft het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de zitting 
van de algemene vergadering op 20 juni. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Verwelkoming 
2. Verslag vorige vergadering 
3. Activiteitenverslag 2017 
4. Jaarrekeningen 2017 

a. Toelichting door commissaris en algemeen manager 
b. Vraag goedkeuring 
c. Kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder 

5. Budgetwijziging 2018: toelichting en vraag goedkeuring 
6. Varia en rondvraag 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering dd. 20 juni 2018 van 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

12 ALGEMENE VERGADERING DE NIEUWE HAARD OP 28 JUNI 2018 

De Nieuwe Haard heeft het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 
algemene vergadering op 28 juni 2018. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Statutaire benoemingen overeenkomstig art.13 van de statuten 

2. Toelichting en verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017 

3. Kennisneming van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar afgesloten op 31/12/2017 

4. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2017 

5. Décharge aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris-revisor 

6. Varia 
 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering dd. 28 juni 2018 van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 

13 MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN 

Voetbalaccommodatie 

Raadslid Simon Van Quickelberghe vraagt of er een nieuwe oplossing voor de voetbalaccommodatie 
uitgewerkt wordt, op welke termijn die er komt en wanneer dit publiek gemaakt wordt. 

Antwoord: er wordt in alle discretie en in overleg met de voetbalclubs gewerkt aan een oplossing. Tot 
voor een paar maanden lag een oplossing op tafel, maar deze werd geheel onverwacht teniet gedaan bij 
de goedkeuring van het GRUP Nederaalbeek door de bevoegde minister. Een timing voor de nieuwe 
plannen kan dan ook nog niet meegegeven worden. Zodra de plannen concreet worden, zullen deze aan 
de gemeenteraad voorgelegd worden. 

 

Water- en modderoverlast, erosiebestrijding 

Raadslid Herman Van Boven verwijst naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 5 juni 2018 in verband met het plan van aanpak rond de overstromingsproblematiek en vraagt of de 
beslissing om bij gebrek aan een minnelijk akkoord met de eigenaars van de percelen waar zich problemen 
manifesteren, tot onteigening over te gaan niet grof is.  

Antwoord: dit betreft een zeer bewuste beslissing. Maarkedal werd al meermaals uitgelicht door 
nationale en lokale media als voorbeeld bij verslaggeving over wateroverlast en erosieproblemen. Het 
betreft hier niet het viseren van één bepaalde doelgroep, nl. de landbouwers, maar wel het 



responsabiliseren van eigenaars van een 5 à 6-tal erosiegevoelige percelen. Het is steevast op dezelfde 
plaatsen dat de problemen geïdentificeerd worden. Met deze eigenaars en pachters wordt al jaren 
getracht tot een oplossing te komen. Het bestuur heeft niet de intentie om te stigmatiseren, maar wil wel 
haar verantwoordelijk nemen door de problemen te identificeren en oplossingen te zoeken. Wanneer 
diverse pogingen om tot een oplossing te komen geen gehoor vinden, moet het bestuur daar paal en 
perk durven aan stellen. Vanuit de administratie zal contact opgenomen worden met het beperkt aantal 
landbouwers en de landbouwsyndicaten om met hen te onderhandelen om via een vrijwillige 
samenwerking de nodige oplossingen uit te werken. Wanneer er eind augustus geen vrijwillige 
bereidheid is, kan het bestuur niet anders dan de nodige maatregelen nemen. 

Het raadslid vindt niet dat de verantwoordelijkheid enkel bij de landbouw kan gelegd worden, de boeren 
doen het niet regenen.  

Antwoord: de verantwoordelijkheid wordt niet bij de landbouw gelegd, enkel bij het beperkt aantal 
onwillige landbouwers die weigeren maatregelen te nemen die heel simpel zijn, nl. het aanleggen van 
grasstroken of voorzien van erosiemaatregelen op bepaalde landerijen.  

Het raadslid vindt dat er eerst moet onderhandeld worden vooraleer te dreigen met onteigenen.  

Antwoord: er is helemaal geen sprake van dreigen. Na jaren onderhandelen wordt nu een deadline 
vooropgesteld om tot een akkoord te komen. Het is niet de bedoeling dat de erosiemaatregelen tegen 
eind augustus zijn uitgevoerd, maar wel dat er een akkoord bereikt wordt over de maatregelen die zullen 
genomen worden. Het bestuur wil een engagement van de betrokkenen om hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Gebeurt dat niet, is het bestuur verplicht om zelf de nodige maatregelen te nemen en zich in de 
plaats van de landbouwer te stellen. 

Raadslid Danny Provost stelt dat ook de overheid hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen door haar 
patrimonium goed te onderhouden.  

Antwoord: de burgemeester is de dag van de water- en modderoverlast ter plaatse de problemen gaan 
vaststellen. Hij vindt het totale onzin dat de overlast geweten wordt aan het niet onderhouden van 
grachten. Overal waar er overstromingen waren, lag het probleem niet aan de zogenaamde niet 
geruimde grachten. De grachten waren leeg en het water kon weg. Een dergelijke hoeveelheid neerslag 
op korte termijn zorgt altijd voor overlast op erosiegevoelige plaatsen. De overheid verwijten dat zij 
evenzeer verantwoordelijk is voor de wateroverlast pikt de burgemeester niet.  

Raadslid Herman Van Boven voegt er nog aan toe dat de oplossing voor de erosieproblematiek ter hoogte 
van Tenhole, nl. de aankoop van een deel landbouwgrond, niet voor elke situatie de beste oplossing is. 
Niettegenstaande de aankoop unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd, vindt het raadslid dat 
deze werkwijze niet voor alle erosiegevoelige percelen toepasbaar is.  

Antwoord: mochten de tussenkomsten en bijhorende werkuren voor de ruiming aan Tenhole in kaart 
gebracht worden, zou de aankoop van de nodige gronden om maatregelen op toe te passen, snel terug 
betaald zijn.  

Het raadslid stelt nogmaals dat de verantwoordelijkheid niet enkel kan verhaald worden op de boeren.  

Antwoord: het is duidelijk dat het hier om enkele boeren gaat. Vaak wordt het openbaar domein mee 
omgeploegd of wordt er verkeerd geploegd of bewust zo geploegd dat water en modder op de openbare 
weg terecht komt. Die enkele landbouwers die dergelijke technieken toepassen, moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen.  

 

  



Maaiwerken wegbermen 

Raadslid Herman Van Boven las in het verslag van het schepencollege van 5 juni dat er opnieuw 
maaiwerken zijn uitbesteed aan 2 loonwerkers. Enkele jaren geleden keurde de gemeenteraad de aankoop 
van een tractor met voor- en zijmaaier goed. Waarom worden er nog maaiwerken uitbesteed? Moet het 
maaisel opgeraapt worden en worden daarom bepaalde maaiwerken uitbesteed?  

Antwoord: zowel de gemeentelijke technische dienst als de 2 aannemers maaien tegelijkertijd de bermen. 
Het maaisel moet in principe overal opgevangen worden. Behalve wanneer we over een bermbeheerplan 
beschikken, kunnen we in bepaalde gevallen daarvan afwijken. Het bestuur maakte de keuze om enkel 
op te vangen waar grachten lopen. Er is een bermbeheerplan in opmaak dat in 2019 – bij de volgende 
maaibeurt – zal toegepast worden.  

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 


