
 
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 
 
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN dinsdag 6 november 2018 
 
Overeenkomstig artikel 252 §1 van het gemeentedecreet 

 

OPENBARE ZITTING 

1 GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2018 

De gemeenteraad keurt unaniem het verslag van de gemeenteraadszitting van 25 september 2018 goed. 

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

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

 Besluit van het schepencollege van 18 september 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van kermis Etikhove op zondag 7 oktober 2018.  

 Besluit van het schepencollege van 18 september 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement naar aanleiding van wielerwedstrijd voor nieuwelingen op zaterdag 29 september 
2018.  

 Besluit van het schepencollege van 18 september 2018 houdende het toestaan van een afwijking op 
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten 
van verjaardagsfeest op zaterdag 22 september 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 25 september 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement opgemaakt naar aanleiding van de voorlopige structurele wijzigingen in de 
Essestraat. 

 Besluit van het schepencollege van 25 september 2018 houdende het toestaan van een afwijking op 
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten 
van kermis Etikhove op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 25 september 2018 houdende het toestaan van een afwijking op 
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten 
van Oktoberfuif KLJ Etikhove op zaterdag 6 oktober 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 25 september 2018 houdende het tijdelijk bijzonder 
politiereglement opgemaakt naar aanleiding van kaas-en wijnavond basisschool Omer Wattez op 
zaterdag 20 oktober 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 9 oktober 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de 
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van 
Schuuse Tuupe op vrijdag 21 december 2018. 

 Besluit van het schepencollege van 9 oktober 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de 
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van 
kerstmarkt + Xmasfuif op zaterdag 8 december 2018. 

 
De gemeenteraad bekrachtigt de volgende besluiten van de burgemeester: 

 Besluit van de Burgemeester van 11 september 2018 houdende een vergunning voor het schenken 
van sterke dranken op vraag van de Liberale Vrouwen, p/a Isabel Verschuere, voor de Halloweentocht 
van 27 tot 28 oktober 2018. 

 Besluit van de Burgemeester van 3 oktober 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement 
naar aanleiding van opening ruiterroute op zaterdag 6 oktober 2018. 

 Besluit van de Burgemeester van 4 oktober 2018 houdende een vergunning voor het verkopen, 
verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken voor café “Plan B”, Glenys Vandenberghe en 
Janne Hantson, Etikhoveplein 1 te Maarkedal.  

 Besluit van de Burgemeester van 11 oktober 2018 houdende een vergunning voor het schenken van 
sterke dranken op vraag van Runners Maarkedal, p/a Pascal Tinel, voor het eetfestijn op 13 oktober 
2018. 



3 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR DE PLAATSING VAN EEN 
VERKEERSDREMPEL IN GEMEENTEWEG KAPERIJ 

Dit punt wordt verdaagd. 

4 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE SNELHEIDSBEPERKING 
50KM/U BOSTERIJSTSTRAAT 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

Op de Bosterijststraat vanaf de grens met Vloesberg tot voorbij de woonkorrel in beide richtingen wordt 
de volgende maatregel ingevoerd: 

Het is verboden voor bestuurders om sneller te rijden dan 50km/u. 

Dit wordt gesignaleerd door: 
- verkeersborden C43  

5 GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT TONNAGEBEPERKING IN VERSCHILLENDE 
GEMEENTEWEGEN TE MAARKEDAL 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 Op een aantal gemeentewegen wordt in beide richtingen de volgende maatregel ingevoerd: 

Het is verboden toegang voor zwaar vervoer +3,5t, uitgezonderd plaatselijk verkeer en 
landbouwvoertuigen.  

Dit wordt gesignaleerd door: 
C21 (3,5 ton) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen’. 
 
Het betreft volgende gemeentewegen: 
- Ladeuze 
- Eikenberg 
- Kokerelle 
- Kapelleberg 
- Boigneberg 
- Varent  

 

 Dit aanvullend reglement vervangt het reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van  
26 september 2017 houdende het goedkeuren van een aanvullend politiereglement voor het 
invoeren van een tonnagebeperking in verschillende gemeentewegen op het grondgebied van 
Maarkedal. 

6 GOEDKEUREN VAN HET ONTWERP VAN AKTE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED VOOR 
OPENBAAR NUT EN DE AANLEG VAN EEN FIETSPAD LANGSHEEN DE N457 (MODULE 13) INNEMINGEN 
77 EN 78  

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De akte verleden voor de commissaris Elke Wittebroodt op 14 augustus 2018, houdende de 
minnelijke onteigening van de inneming nr’s 77 en 78 van het onteigeningsplan wordt 
goedgekeurd. De overdracht wordt aanvaard voor en mits de vergoeding van 27.550 euro. 

 De vergoeding wordt verrekend onder actie 12.1.1/0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/IE-10 in 
budget voor het boekjaar 2018. 



7 KENNISNAME VAN DE GOEDKEURING DOOR DE GOUVERNEUR VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
KERKFABRIEKEN SINT BRITIUS (ETIKHOVE), O.L.V. VAN LA SALETTE (ETIKHOVE), SINT-PETRUS (MAARKE-
KERKEM), O.L.V. HEMELVAART (NUKERKE), SINT-PETRUS (SCHORISSE) 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekeningen over het 
boekjaar 2017 van volgende kerkfabrieken: 

 Sint-Britius Etikhove 

 OLV van La Salette Etikhove 

 Sint Petrus Maarke-Kerkem 

 OLV Hemelvaart Nukerke 

 Sint-Petrus Schorisse 

8 GOEDKEURING VAN DE MEERJARENPLANWIJZIGING 2018 VAN DE KERKFABRIEK SINT-PETRUS 
SCHORISSE 

De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen de meerjarenplanwijziging 2018 goed van Sint 
Petrus Schorisse.  

9 KENNISNAME VAN DE BUDGETWIJZIGINGEN 2018/1 VAN DE KERKFABRIEKEN O.L.V. HEMELVAART 
(NUKERKE) EN SINT-BRITIUS (ETIKHOVE) 

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerd ingediende budgetwijzigingen 2018/1 van 
navolgende Maarkedalse kerkfabrieken: 

 Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart Nukerke (budgetwijziging nr. 1) 

 Sint-Britius Etikhove (budgetwijziging nr. 1) 

10 KENNISNAME VAN DE BUDGETWIJZIGINGEN 2018/2 VAN DE KERKFABRIEKEN O.L.V. HEMELVAART 
(NUKERKE) EN SINT-PETRUS (SCHORISSE) 

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerd ingediende budgetwijzigingen 2018/2 van 
navolgende Maarkedalse kerkfabrieken: 

 Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart Nukerke (budgetwijziging nr. 2) 

 Sint-Petrus Schorisse (budgetwijziging nr. 2) 

11 KENNISNAME VAN DE BUDGETTEN 2019 VAN DE MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN 

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerd ingediende budgetten boekjaar 2019 van de 5 
Maarkedalse kerkfabrieken: 

 O.L.V. Hemelvaart Nukerke 

 O.L.V. van La Salette Louise-Marie 

 Sint-Britius Etikhove 

 Sint-Petrus Kerkem 

 Sint-Petrus Schorisse 

12 KENNISNAME VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018/1 VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN RONSE 

De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 2018/1 van de Protestantse Kerk te Ronse. 



13 KENNISNAME VAN HET BUDGET 2019 VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN RONSE 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 van de Protestantse kerk te Ronse. 

14 GOEDKEURING PROJECTSUBSIDIE AAN DE ACTIE INDONESIË 12-12 

De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord om een steunbedrag van 400 euro over 
te maken voor de actie Indonesië 12-12. 

15 ALGEMENE VERGADERING SVK ZUID-OOST-VLAANDEREN 12 NOVEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Zij hebben via mail dd. 19 oktober 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de 
zitting van de algemene vergadering op 12 november 2018 om 19 uur in Ter Leen, OCMW-gebouw te 9550 
Herzele, Kloosterstraat 42. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Voorstel tot goedkeuring notulen 12/3/18 
2. Aanpassing statuten SVK ZOVL 

a. Werken met volmachten in raad van bestuur 
b. Aanpassing statuten naar nieuw organogram 

3. Kennisgeving : financiële controle door RWO toezicht – opvolging – FIGI 2017 
4. Standopgave (tussentijds resultaat) 2018 en begroting 2019 
5. Ronde van de tafel - varia 

 
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de algemene vergadering dd. 12 november 2018 van de intercommunale Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

16 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE 4 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale Westlede. 

Westlede heeft bij schrijven van 8 oktober 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan 
de zitting van de buitengewone algemene vergadering op 4 december 2018 om 19.00 uur. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 juni 2018 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2019 
4. Uittreding provincie 
5. Ontslag en benoeming bestuurders 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de Buitengewone Algemene vergadering dd. 4 december 2018 van de 
intercommunale Westlede wordt goedgekeurd. 

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

 



17 ALGEMENE VERGADERING SOLVA 12 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale SOLVA. 

SOLVA heeft bij schrijven van 12 oktober 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan 
de zitting van de algemene vergadering op 12 december 2018 om 19 uur in Solva, Gentsesteenweg 1B te 
9520 Sint-Lievens-Houtem. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019 
3. Ontwerp tot statutenwijziging Solva: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur 
 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de algemene vergadering dd. 12 december 2018 van de intercommunale SOLVA 
wordt goedgekeurd. 

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

18 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GASELWEST 17 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 
EN PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING 

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen. 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 17 december 2018 om 18u plaats 
heeft in het exploitatiegebouw van het President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 7 september 
2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform 
art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing. 
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere 

verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 
W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een 
gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en 
de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van 
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

c. Goedkeuring van: 
i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de 

activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten 
Celles, Comines-Warneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en 
gasdistributie op het grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest 
door Ores Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor 
vermeld onder punt 1.b.  omvattende alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een 
balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019, 
met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 
door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen 
activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde 
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd 
voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook 



boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening  zijn van de overnemende 
vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te 
vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, 
en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald 
in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. 

ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering 
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en inzonderheid verlening van machtiging om : 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te 
stellen; 

ii. De verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen; 
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving;   

iv. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn; 

v. T.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle 
mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen. 

e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. 
tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen. 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen 

 

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 17 december 2018 van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest wordt goedgekeurd. 

 Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en 
gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en 
Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA wordt 
goedgekeurd. 

 Machtiging wordt verleend om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de 
agenda bij authentieke akte te doen vaststellen. 

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden. 

19 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV 19 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale TMVS dv. 

Zij hebben bij schrijven van 25 oktober 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de 
zitting van de buitengewone algemene vergadering op 19 december 2018 om 15u in Salons Waerboom, 
Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Toetreding 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
4. Begroting 
5. Benoemingen 
6. Mededelingen 

a. Presentiegelden vanaf 2019 
b. Overige 



7. Varia

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2018 van de
intercommunale TMVS dv wordt goedgekeurd.

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.

20 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVLA 20 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA 

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale IVLA. 

Zij hebben via mail dd. 24 oktober 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de 
zitting van de buitengewone algemene vergadering op 20 december 2018 om 19u. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Beleidsplan 2019
2. Begroting 2019
3. Varia

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende: 

 De agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018 van de
intercommunale IVLA wordt goedgekeurd.

 De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur wnd., De voorzitter, 
V. DECONNINCK N. TEIRLINCK 


