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AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 1 DECEMBER 2020
1.
1.1.

Notulen
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2020/11 dd. 10 november 2020

2.
2.1.
2.1.1.

SOLVA als vereniging
Bestuurszaken
Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
Voorstel vergaderkalender Raad van Bestuur SOLVA 2021
Regiovorming in Vlaanderen: impact op werking van SOLVA (ter zitting)

2.1.2
2.1.3.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3.
2.2.4.

Personeelszaken
Aanstellen medewerker mobiliteit en weddevaststelling
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst uitlenen personeel voor ILVA
Jaarlijkse herziening uurtarief en financieringskost
Openverklaring betrekking expert bouwkundig erfgoed: samenstelling jury
(ter zitting)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Bedrijventerreinen

3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Jaarlijkse indexering van de (door)verkoopprijzen van percelen industriegrond

Ronse – Pont-West, fase 1: vraag aankoop lot 5 A door Show Fountain/GIP
Ronse – Pont-West: aankoop woning
Brakel – Uitbreiding kmo-zone: vaststellen verkoopprijs
Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: minnelijke aankoop perceel Dobbelaere-Soetaert
Ninove – Doorn Noord: Verkoop cabinegronden Fluvius
Lierde – Wolfsveld – lot 10 - vraag tot toelating verkoop (ter zitting)
Publieke infrastructuurprojecten
Zwalm – Goedkeuren PPS-overeenkomst en overeenkomst uitvoering
infrastructuurwerken op de site ter ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Munkzwalm
Zottegem – Natuur- en milieu educatief centrum Beisloven: goedkeuring
voorontwerp
Zottegem – Sociaal Huis/Huis van het kind: Aanvaarden opdracht
Zottegem – Sociaal Huis/Huis van het kind: Instellen onderhandelingsprocedure ontwerper

beslissing

beslissing
beslissing
kennisgeving
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

Raad van Bestuur SOLVA 12 | 1 december 2020 - VERSLAG

2

4.5.

Denderleeuw – Denderpark: goedkeuring offerte ontwerp bij uitbreiding
projectgebied
Denderleeuw – Vrijheidspark: minnelijke aankoop perceel (ter zitting)

4.6.
5.
5.1.

Mobiliteit
Principiële interesse in overdracht aankoopcentrale duurzame voertuigen
Fluvius

6.
6.1.

Archeologie
Archeologienota’s: kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak
van archeologienota’s

6.2.

beslissing
beslissing
beslissing

kennisgeving
beslissing

Reglement en beheersovereenkomst voor het in beheer nemen van archeologische ensembles in het erkend onroerend erfgoeddepot van SOLVA
Opname van het archeologische ensemble “Aalst DvM” in het erkend onroerend erfgoeddepot van SOLVA

6.3.
7.

Varia

beslissing
kennisgeving

De vergadering komt bijeen om 18u02 onder het voorzitterschap van de heer Eddy Couckuyt.
Na de goedkeuring van de agendapunten en bijkomende punten 2.1.3., 2.2.4. en 4.6. en schrapping van de
punten 3.7, 6.2. en 6.3. wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

1

NOTULEN

1.1.

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2020/11 dd. 10 november 2020

De notulen van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Enkel een fout in de datum bij punt 2.1.1. moet
gecorrigeerd worden van 31 maart 2020 naar 10 november 2020: ‘Videovergadering met beantwoording van
vragen, beslissingen van raadsleden over agendapunten en voorstellen van beslissing op dinsdag 10 november om 18u.’

2

SOLVA ALS VERENIGING

2.1.
2.1.1.

Bestuurszaken
Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

2.1.2.

De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring om, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, schriftelijk en digitaal te vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.
Voorstel vergaderkalender Raad van Bestuur SOLVA 2021

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
2.1.3.

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender, zoals door de administratie op basis van de eerder
vastgelegde principes goed.
Regiovorming in Vlaanderen: impact op werking van SOLVA

kennisgeving
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De Raad van bestuur,
De Vlaamse Regering zet in op regiovorming. De lokale besturen moet die regiovorming van onderuit opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren.
De Vlaamse Regering bakent vaste regio’s af om tot een grotere coherentie te komen en de regiovorming te
stimuleren. Binnen die regio’s moeten alle vormen van intergemeentelijke samenwerking plaatsvinden. Dat
geldt zowel voor de bestaande als de nieuwe samenwerking. Samenwerkingen op een hogere schaal vallen
daar wel buiten.
Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. De Vlaamse overheid zal de bestaande drempels wegwerken die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. Ze zal de
eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Daarom werkt ABB een kader uit met bijkomende
instrumenten om de regiovorming te ondersteunen (bijvoorbeeld voor de herverdelingsproblematieken tussen
de betrokken lokale besturen).
Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming weergeeft
en het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode.
De nota bevat ook een kaart met 13 referentieregio’s. Die kaart is geen definitieve afbakening, maar moet
de discussie aanwakkeren. In de komende maanden is de stem van de lokale besturen doorslaggevend:
herkennen zij zich in deze afbakening? De Vlaamse Regering heeft de gouverneurs gevraagd een advies te
formuleren over de afbakening van de referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau
en op basis van de input van de lokale besturen. Dat advies moeten ze tegen midden januari 2021 finaliseren.
Begin volgend jaar legt de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief vast.

De regio Zuid-Oost-Vlaanderen is één van de 13 voorgestelde referentieregio’s.
Het gaat er dus niet om één super-intercommunale per regio te creëren, wel is het noodzakelijk om op het
grotere regionale niveau afstemming te bereiken qua werkingsgebied, zodat regionale dossiers uit verschillende beleidsdomeinen zo veel mogelijk op één tafel terechtkomen: de tafel van het burgemeestersoverleg,
waar de strategische, transversale afspraken kunnen worden gemaakt.
Een sterke ondersteunende capaciteit die zich ten dienste kan stellen (en niet in de plaats stellen) van een
burgemeestersoverleg (zoals bv. een sterke stad, een intercommunale, ...) is ontegensprekelijk een kritische
succesfactor om te kunnen spreken van een succesvolle regionale samenwerking, maar uiteraard maar in de
mate dat ze zich zelf ook aligneren met de referentieregio’s en het matroesjkamodel (bv. streekontwikkelingsintercommunales die in hun werking ook rekening houden met de vaste kleinere regio’s).
Er gaan vandaag stemmen op om de regio Vlaamse Ardennen op te richten.
Impact op SOLVA als streekintercommunale:
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Vanuit het burgemeestersoverleg wordt volmondig gesteld dat de werking van SOLVA een meerwaarde heeft
en door deze opdeling in twee referentieregio’s niet in gevaar mag komen. Er wordt openlijk de vraag gesteld
of 1 intercommunale 2 regio’s kan bedienen: Vlaamse Ardennen & Dender(land).
Wat de financiële impact op SOLVA op langere termijn is, kan op dit moment nog niet geduid worden.
2.2.
2.2.1.

Personeelszaken
Aanstellen medewerker mobiliteit en weddevaststelling

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst uitlenen personeel voor ILVA

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst in bijlage tussen ILVA en SOLVA omtrent de
dienstverlening ondersteuning op het vlak van vertrouwenspersoon en kwaliteitsmanagement goed.
2.2.3. Jaarlijkse herziening uurtarief en financieringskost

beslissing

De Raad van bestuur,
Besluit éénparig:
1.

De Raad van Bestuur legt het uurtarief vast op 83 euro/uur excl. btw voor alle prestaties met uitzondering
van de diensten archeologie en GIDPBW. In deze vergoeding zijn alle exploitatiekosten die rechtstreeks
toe te wijzen zijn aan de projectmedewerker, inbegrepen.
Het uurtarief wordt vastgelegd op 61 euro/uur voor projectarcheoloog, 42 euro/uur voor arbeider archeologie en 83 euro/uur voor de coördinator-diensthoofd. De preventiedienst (GIDPBW) blijft dezelfde werkwijze hanteren, zijnde het principe van kostendelende vereniging. Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op alle prestaties geleverd in het jaar 2021.

2. De Raad van Bestuur legt de vergoeding voor de financiering van een project vast op basis van de EURIBOR op 1 jaar (begrensd op 0%) plus 0,5%, aangevuld met een reserveringscommissie en administratiekost
van samen 0,5%, wat het totaal op heden op 1% brengt. Bovenstaand tarief blijft dus onveranderd en is
van toepassing vanaf december 2016 tot aan de volgende jaarlijkse herziening, zijnde de Raad van Bestuur
van december 2021.
2.2.4. Openverklaring betrekking expert bouwkundig erfgoed: samenstelling jury

beslissing

De Raad van bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur keurt de jury goed voor het doorlopen van deze examenprocedure.

3. BEDRIJVENTERREINEN
3.1.

Jaarlijkse indexering van de (door)verkoopprijzen van percelen industriegrond

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
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De Raad van Bestuur hanteert voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, in de voorstellen
van toewijs aan de Raad van Bestuur op de onderscheiden bedrijventerreinen, volgende verkoopprijzen en
gebruikt deze prijzen ook als richtsnoer voor de in die periode schriftelijk gestelde vragen tot doorverkoop:
-

3.2.

Aalst - Zuid III : € 110,60/m²
Aalst - Zuid IV: € 90,49/m²
Erpe-Mere : € 85,47/m²
Geraardsbergen - Ophasselt : € 65, 36/m²
Geraardsbergen - Schendelbeke : € 65,36/m²
Lierde - Wolfsveld : € 70,38/m²
Ninove Doorn Noord :
o € 125,69/m² voor zichtlocaties langs de expresweg
o € 95,52/m² voor niet-zichtlocaties
Oudenaarde Bruwaan Noord :
o € 115,63/m² voor zichtlocaties langs de N60
o € 100,55/m² voor niet-zichtlocaties
Ronse - Pont-West, fase 1 : € 70,38/m²
Zottegem - Boskouter : 90,49/m²
Zottegem - Grotenberge :
o € 80,44/m² voor zichtlocaties langs de N60
o € 70,38/m² voor niet-zichtlocaties
Zottegem - Keistraat : € 70,38/m²
Zottegem - Meerken
o € 120, 66/m² voor de loten 2 tot 9
o € 110,60/m² voor de loten 10 en 11
o € 145,80 /m² voor de kleinhandelszone op lot 1
Ronse – Pont-West, fase 1: vraag aankoop lot 5A door Show Fountain/GIP

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur wijst op het tewerkstellingsterrein Ronse - Pont-West, fase 1:
-

3.3.

lot 5A toe aan SHOW FOUNTAIN BV, met zetel te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 55 A, voor exploitatie
door GLOBAL INTERNATIONAL PRODUCTS NV, met zetel op dezelfde plaats als SHOW FOUNTAIN
BV, met als bedrijfsactiviteiten logistieke dienstverlening, exploitatie en administratie met betrekking
tot allerlei paardensportartikelen en hondenaccessoires, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle
op dit bedrijventerrein geldende algemene en ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden door de beide
betrokken vennootschappen onverkort, solidair en ondeelbaar onderschreven worden in en aangehecht worden aan de notariële akte.
Ronse – Pont-West: aankoop woning

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:

3.4.

-

De Raad van Bestuur keurt, op bedrijven terrein Ronse - Pont-West, de aankoop in der minne van het
onroerend goed, een perceel bouwgrond met éénsgezinswoning en afhangens, gelegen te 9600
Ronse - Malaise 47, en kadastraal gekend onder afd. 2, sectie D, nr. 1255/m, en daarnaast ook het
afsluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst voor maximum 3 jaar, goed;

-

De Raad van Bestuur laat de aankoop van deze percelen geschieden ten algemene en/of openbare
nutte;

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden;
Brakel – Uitbreinding kmo-zone: vaststellen verkoopprijs

beslissing
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De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

3.5.

De Raad van Bestuur legt de verkoopprijs van de privatieve percelen inbegrepen hun aandeel in de
mede-eigendom op de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Brakel vast op € 100/m²;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht tot het doorlopen van de selectieprocedure,
bestaande uit vijf chronologische stappen:
1. de oproep tot kandidaatstelling;
2. een selectie van de bedrijven op basis van de in het bedrijvenpaspoort vooropgestelde ecosocio-economische criteria: 1. De bedrijfseconomische context; 2. Motivatie voor een vestiging
te Brakel; 3. Duurzame acties in de nieuwe vestiging.
3. de bekendmaking van de weerhouden bedrijven;
4. de onderhandeling met de weerhouden bedrijven rond ligging en omvang perceel, alsook
ruimtegebruik en samenwerking;
5. het verlijden van de notariële akte, nadat de resultaten van de eerste vier stappen gekend zijn
en overgemaakt aan de bestuursorganen.
Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: minnelijke aankoop perceel Dobbelaere-Soetaert

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt de aankoop en ruil in der minne van hogergenoemde percelen goed;

-

De Raad van Bestuur laat de aankoop van dit perceel geschieden ten algemeen en/of openbaar nut;

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden.

3.6.

Ninove – Doorn Noord: verkoop cabinegronden Fluvius

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt de verkoop van hogergenoemde percelen goed;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het verlijden van de akte van deze verkoop
te benaarstigen.

4. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
4.1.

Zwalm – Goedkeuren PPS-overeenkomst en overeenkomst uitvoering infrastructuurwerken op de site ter ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied
Munkzwalm

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt De PPS-overeenkomst tussen SOLVA, de gemeente Zwalm, CVBA SHMVlaamse Ardennen, VZW Zorgnetwerk Cur@-Z, VZW Dekenale Werken Horbeke-Zwalm en VZW Vrije
Basisschool Munkzwalm omtrent de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Munkzwalm goed;

-

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst ‘aanleg wegen-, riolering- en omgevingswerken’ van de VMSW goed.
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4.2.

Zottegem – Natuur- en milieu educatief centrum Beisloven: goedkeuring voorontwerp

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt het aangepast voorontwerp van een nieuw centrum voor natuur- en milieueducatie in een voormalig schoolgebouw op de site van het Beislovenpark te Zottegem, zoals opgesteld door THV architectencombinatie AIT Architecten, Oombergenstraat 2, 9620 Zottegem en MurMuur Architecten CVBA, Rode Broeckstraat 126, 9600 Ronse, goed, samen met de bijhorende ramingen .

-

De Raad van Bestuur geeft het architectenbureau bevel van aanvang tot de opmaak van de stedenbouwkundige aanvraag.

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht de stedenbouwkundige aanvraag van dit project in te dienen.

4.3.

Zottegem – Sociaal Huis/Huis van het kind: aanvaarden opdracht

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht van het OCMW van Zottegem betreffende de aanstelling
van SOLVA als bouwheer voor de verbouwing van het huidig Sociaal Huis tot kantoren voor het Sociaal
Huis en het Huis van het Kind.

-

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze aanstelling goed.

-

De Raad van Bestuur geeft, na deze aanvaarding en goedkeuring, de administratie de opdracht het
nodige te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk te kunnen aanvatten, het nodige overleg te plegen met het OCMW van Zottegem en de verdere nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.

4.4.

Zottegem – Sociaal Huis/Huis van het kind: instellen onderhandelingsprocedure ontwerper

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt het, door de administratie opgestelde, bestek goed voor het doorlopen van
een onderhandelingsprocedure voor de renovatie van het Sociaal Huis gelegen Deinsbekestraat 23 te
Zottegem;

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht tot het doorlopen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en daartoe hogergenoemde architectenbureaus tot
deelname uit te nodigen.

4.5.

Denderleeuw – Denderpark: goedkeuring offerte ontwerp bij uitbreiding projectgebied

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de opmaak van het ontwerp- en omgevingsvergunningsdossier van de uitbreidingszone, via aanvaarde factuur (art. 92 wet), aan Studio K en G.R.A.S., op basis
van de door dit bedrijf ingediende offerte.
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4.6.

Denderleeuw – Vrijheidspark: minnelijke aankoop perceel

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt de aankoop van hogergenoemde percelen goed;
De Raad van Bestuur laat de aankoop van hogergenoemde onroerende goederen geschieden om
redenen van algemeen en/of openbaar nut;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het verlijden van de akte van deze aankopen
te benaarstigen.

5. MOBILITEIT
5.1.

Principiële interesse in overdracht aankoopcentrale duurzame voertuigen Fluvius

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur toont zich principieel bereid tot de overname van de aankoopcentrale voor duurzame voertuigen van Fluvius naar de streekintercommunales met als oogpunt hiertoe een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen;
De Raad van Bestuur toont geen interesse om een leidende rol op te nemen in deze dienstverlening,
onder meer met betrekking tot personeelsinzet;
De Raad van Bestuur vraagt, bij voldoende interesse van andere streekintercommunales, de administratie om een financieel en juridisch voorstel uit te werken en dit voor te leggen aan de Raad van
Bestuur;
De Raad van Bestuur laat een afschrift van dit besluit overmaken aan Vlinter.

6. ARCHEOLOGIE
6.1.

Overzicht lopende studieopdrachten

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Ten gevolge van de nieuwe regelgeving inzake archeologie, die sinds 1 juni 2016 in voege is getreden, dienen
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen voortaan onder bepaalde omstandigheden vergezeld te zijn van een bekrachtigde archeologienota.
Deze nota’s dienen derhalve voorafgaand aan de vergunningsaanvraag opgemaakt en bekrachtigd te worden.
Ter kennisgeving geeft de administratie hieronder een overzicht van de ontvangen aanvragen:
•
•

Ronse, renovatie stadhuis
Zottegem Sanitary, bouw cultuurhuis

7. AFSCHEID VOORZITTER
7.1.

Afscheid voorzitter Eddy Couckuyt

kennisgeving

De Raad van Bestuur neemt afscheid van huidig voorzitter Eddy Couckuyt en bedankt hem voor zijn inzet als
voorzitter van SOLVA.
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Volgende raadsvergadering
De volgende raad van bestuur is op dinsdag 5 januari 2020, 18u, digitaal.

kennisgeving

De voorzitter sluit de vergadering om 19u20.
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 1 december 2020,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Eddy COUCKUYT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Marc BOSMAN
Luc HOORENS, ondervoorzitters Raad van Bestuur SOLVA
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