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Raad van Bestuur SOLVA dd. 8 maart 2022 
Beknopt verslag van de vergadering, gehouden op 8 maart, 18.00u, Egmontkasteel Zot-
tegem 

Op deze vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V), eventueel vertegenwoor-
digd via de volmacht.  

BESLISSENDE BESTUURDERS     
AALST Silke Van Vaerenbergh A   
BRAKEL Delphine Bogaert  NA  
DENDERLEEUW Yves De Smet A   
ERPE-MERE Marc Bosman A   
GERAARDSBERGEN Fernand Van Trimpont (voorzitter) A   
HAALTERT Daniël Vandendriessche A   
HERZELE Luc Hoorens  A   
HOREBEKE Vertegenwoordigd door Brakel 

Delphine Bogaert 
 NA  

KLUISBERGEN Vertegenwoordigd door Ronse 
Brigitte Vanhoutte 

A   

KRUISEM Kathleen Hutsebaut  V  
LEDE Johan De Ryck A   
LIERDE Vertegenwoordigd door Erpe-Mere 

Marc Bosman 
A   

MAARKEDAL Vertegenwoordigd door Ronse 
Brigitte Vanhoutte 

A   

NINOVE Anja Beeckman A   
OOSTERZELE Vertegenwoordigd door Zottegem 

Evert De Smet 
A   

OUDENAARDE Tineke Van hooland A   
RONSE Brigitte Vanhoutte A   
SINT-LIEVENS-HOUTEM Vertegenwoordigd door Herzele 

Luc Hoorens 
A   

WORTEGEM-PETEGEM Vertegenwoordigd door Oudenaarde 
Tineke Van hooland 

A   

ZOTTEGEM Evert De Smet A   
ZWALM Vertegenwoordigd door Kruisem 

Kathleen Hutsebaut 
 V  

DESKUNDIGEN     
HOREBEKE Sabine Roobroeck A   
KLUISBERGEN Lode Dekimpe A   
LIERDE Steven Vekeman A   
MAARKEDAL Steve De Boever A   
OOSTERZELE Pieterjan Keymeulen A   
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SINT-LIEVENS-HOUTEM Christiaan De Keyser A   
WORTEGEM-PETEGEM Luc Vander Meeren  V  
ZWALM Bruno Tuybens A   
BESTUURDERS MET 
RAADGEVENDE STEM 

    

KLUISBERGEN Jean-Paul Martin A   
KRUISEM Geoffrey Verleyen A   
NINOVE Rudy Corijn  V  
OOSTERZELE Carine Schamp A   
ZWALM Angélique De Clercq A   
SOLVA – STREEKOVERLEG     
 Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris) 

Sandra Calcoen, afdelingshoofd financiën en 
personeel  
Ilse Claes, beleidscoördinator  

A 
A 
 
A 

  

 
AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 8 MAART 2022 

1. Notulen  
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/02 dd. 8 februari 2022 beslissing 
   
2. SOLVA als vereniging  
2.1. Bestuurszaken  
2.1.1. Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid beslissing 
2.1.2. Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming en de oprichting van 

een veiligheidscel 
beslissing 

2.1.3. Dubbel prestatiegeld voorzitter  kennisgeving 
2.1.4. Externe financiering van projecten: verlenging van straight-loan beslissing 
   
2.2. Personeelszaken  
2.2.1. Aanvaarden ontslag expert bouwkundig erfgoed - aanbod uit werfreserve beslissing 
2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking deskundige ruimtelijke ordening – ter 

zitting 
beslissing 

   
3. Bedrijventerreinen  
3.1. Ronse, Regionaal bedrijventerrein Pont West fase 2: gunning studieopdracht beslissing 
3.2. Geraardsbergen – lokaal bedrijventerrein Nederboelare : aanvaarden opdracht beslissing 
   
4. Publieke infrastructuurprojecten  
4.1. Oosterzele, nieuw administratief centrum: goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
beslissing 

4.2. Aalst – jeugddienstverleningscentrum: aanvaarden opdracht tot verbouwen en 
renoveren van een bestaand gebouw  

beslissing 

4.3.  Aalst – Jeugddienstverleningscentrum: Instellen procedure aanstellen ontwer-
per 

beslissing 

4.4. Brakel - bouw nieuwe podiumzaal en muziekacademie: goedkeuren vooront-
werp 

beslissing 

4.5. Lede - goedkeuren selectieleidraad, aanstellen ontwerper bouw van een multi-
functioneel gebouw - Lede Brede School - ter zitting 

beslissing 

   
5. Klimaat   
5.1. Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van regentonnen en vulauto-

maten: goedkeuring gunningsverslag en gunning – ter zitting 
beslissing 

   
6. Wonen & Energie  
6.1. Goedkeuring jaarverslag 2021 Energiehuis SOLVA beslissing 
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6.2. Raamovereenkomst voor de aankoop van een opvolgtoepassing voor beheer 
register leegstand en verwaarlozing: goedkeuring gunningsverslag en gunning 

beslissing 

6.3. Kluisbergen – Residentie Musica : lichten verkoopoptie appartement – ter zit-
ting 

beslissing 

   
7 Mobiliteit  
7.1. Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA, VENECO, DDS en Interwaas be-

treffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen 
voor de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur voor 
het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ 

beslissing 

7.2. Aansluiting bij de dienstverlenende vereniging Cipal als opdrachtencentrale 
voor afname van de raamovereenkomst “Raamovereenkomst voor de verwer-
ving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteu-
ning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en 
correcte handhaving” 

beslissing 

   
8.  Onroerend erfgoed   
8.1. Archeologienota’s : kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak van 

archeologienota’s  
kennisgeving 

   
9. Varia kennisgeving 
9.1. Aanvraag tot toetreding SOLVA van gemeente Liedekerke  
9.2. Volgende raadsvergadering  
 
De vergadering komt bijeen om 18u05 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont. 
Na de goedkeuring van de agendapunten en de punten 2.2.2., 4.5., 5.1. e 6.3. ter zitting wordt de behandeling 
ervan onmiddellijk aangevat.  
 

1 NOTULEN 
 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/02 dd. 8 februari 2022 beslissing 
 
De notulen van de Raad van Bestuur van 8 februari 2022 worden goedgekeurd.  
 
 
2 SOLVA ALS VERENIGING 
 
2.1. Bestuurszaken  
2.1.1. Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid beslissing 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig 
 

- De Raad van Bestuur keurt het bijgesloten informatieveiligheidsbeleid goed . 
 
Het bestuur wordt gewezen op artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen 
voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-
verkeer, dat bepaalt dat binnen de periode, die de omstandigheden vereisen en die maximaal drie maanden beslaat, de verantwoorde-
lijke voor het dagelijks bestuur beslist het advies of de aanbeveling al dan niet te volgen en de functionaris voor gegevensbescherming 
mee te delen welke beslissing hij heeft genomen. Als de beslissing afwijkt van een schriftelijk advies of aanbeveling van de functionaris 
voor gegevensbescherming, deelt hij zijn beslissing schriftelijk en op gemotiveerde wijze mee aan de functionaris voor gegevensbe-
scherming. 
 
2.1.2. Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming en de oprichting 

van een veiligheidscel 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig 
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- De Raad van Bestuur keurt de aanstelling van Sam Nuel, werknemer bij POLIS,  als functionaris voor ge-
gevensbescherming (FG) goed. 

- De Raad van Bestuur laat deze beslissing aan de agenda toevoegen en ter goedkeuring voorleggen aan 
de eerstkomende Algemene Vergadering van SOLVA. 

- De Raad van Bestuur laat de oprichting van een cel informatieveiligheid voor gegevensverwerking vastleg-
gen in een besluit van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 

- De Raad van Bestuur laat een afschrift van deze besluiten overmaken aan de functionaris voor gegevens-
bescherming. 
 

Het bestuur wordt gewezen op artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen 
voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-
verkeer, dat bepaalt dat binnen de periode, die de omstandigheden vereisen en die maximaal drie maanden beslaat, de verantwoorde-
lijke voor het dagelijks bestuur beslist het advies of de aanbeveling al dan niet te volgen en de functionaris voor gegevensbescherming 
mee te delen welke beslissing hij heeft genomen. Als de beslissing afwijkt van een schriftelijk advies of aanbeveling van de functionaris 
voor gegevensbescherming, deelt hij zijn beslissing schriftelijk en op gemotiveerde wijze mee aan de functionaris voor gegevensbe-
scherming. 

 
2.1.3. Dubbel prestatiegeld voorzitter kennisgeving 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig 
 
Raad van bestuur: 
De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel om de voorzitter een dubbel presentiegeld toe te kennen 
en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die hierover overeenkomstig artikel 28 van de 
statuten bevoegd is. Op voorstel van de raad van bestuur wordt dit met terugwerkende kracht ingevoerd sinds 
de start van het mandaat van de voorzitter op 2 februari 2021. 
 
Voorgesteld wordt aan de Algemene vergadering: 
De algemene vergadering gaat akkoord om een dubbel presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter van de 
raad van bestuur van SOLVA en dit met terugwerkende kracht sinds de start van het mandaat van de voorzitter 
op 2 februari 2021. 
 
2.1.4. Externe financiering van projecten: verlenging van straight-loan beslissing 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig 
 

- De Raad van Bestuur gaat akkoord om het straight loan met 1 jaar te verlengen; 
- De Raad van Bestuur gaat akkoord om de algemeen directeur de machtiging te geven deze verlenging 

te onderhandelen teneinde de beste voorwaarden te bekomen; 
- De Raad van Bestuur gaat akkoord de algemeen directeur de machtiging te geven deze opnieuw te 

verhogen of te verlagen indien de noodzaak aan externe financiering verder toeneemt of afneemt. 
2.2. Personeelszaken  
2.2.1. Aanvaarden ontslag expert bouwkundig erfgoed – aanbod uit werfreserve beslissing 
 
Persoonsgebonden materie 
 
2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking deskundige ruimtelijke ordening beslissing 
 
Persoonsgebonden materie 
 
3. BEDRIJVENTERREINEN 
 
3.1. Ronse, Regionaal bedrijventerrein Pont West fase 2: gunning studieop-

dracht 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
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- De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de offertes van 28 februari 2022, opgesteld 

door SOLVA, goed; 
- De Raad van Bestuur laat het verslag van nazicht van de offertes als bijlage bij dit besluit toevoe-

gen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing. 
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht “Studieopdracht bedrijventerrein Pont West fase 2 in Ronse” 

aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsver-
houding), zijnde VK Engineering, Poincarélaan 78 te 1060 Brussel tegen de voorwaarden vermeld in 
de offerte van deze inschrijver. 

- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
RO BT Pont West F2. 

 
3.2. Geraardsbergen – lokaal bedrijventerrein Nederboelare: aanvaarden opdracht beslissing 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht van de stad Geraardsbergen voor de ontwikkeling van 
het lokaal bedrijventerrein Nederboelare en laat daartoe het nodige doen voor de overname van het 
AGB van de reeds verworven gronden, de gemaakte overeenkomsten en de contracten met het stu-
diebureau, waarvan de raming is te actualiseren op het moment van overname, de andere noodzake-
lijke grondverwervingen (inclusief het optreden als onteigenende instantie en het integraal voeren en 
doorlopen van eventueel noodzakelijke onteigeningsprocedures), de finalisering van het ontwerp, de 
aanleg van de infrastructuur, de verkoop van de percelen, het beheer en parkmanagement van het 
bedrijventerrein, alles in nauw overleg met de bestuursorganen en de administratie van de gemeente; 

- De Raad van Bestuur keurt de aankoop in der minne van alle percelen verworven door het AGB binnen 
het project goed; 

- De Raad van Bestuur laat de aankoop van deze percelen geschieden ten algemeen en/of openbaar 
nut; 

- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoop-
akte zo snel als mogelijk kan worden verleden; 

- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht zo 
spoedig als mogelijk te kunnen aanvatten, het nodige overleg te plegen met het stadsbestuur van 
Geraardsbergen en de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen; 

- De Raad van Bestuur machtigt de Voorzitter en de Algemeen Directeur tot de ondertekening van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en SOLVA betreffende de ontwikkeling 
van dit lokaal bedrijventerrein. 

 

4. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN 
 
4.1. Oosterzele, nieuw administratief centrum: goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. OOS0705 en de raming voor de opdracht “Bouw van 
een nieuw administratief centrum en renovatie van het oude gemeentehuis”, opgesteld door Team 
Infrastructuur goed.  

- De Raad van Bestuur laat de lastvoorwaarden vastleggen zoals voorzien in het bestek en zoals opge-
nomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van wer-
ken, leveringen en diensten.  

- De Raad van Bestuur laat de bovengenoemde opdracht gunnen bij wijze van de openbare proce-
dure. 

- De Raad van Bestuur laat de aankondiging van de opdracht invullen en bekendmaken op nationaal 
en Europees niveau. 
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4.2. Aalst – jeugddienstverleningscentrum: aanvaarden opdracht tot verbouwen en 
renoveren van een bestaand gebouw 

beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht van de stad Aalst betreffende de aanstelling van SOLVA 
als bouwheer voor het verbouwen en renoveren van een bestaand gebouw tot jeugddienstverlenings-
centrum; 

- De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze aanstelling goed;  
- De Raad van Bestuur geeft de administratie, na deze aanvaarding en goedkeuring, de opdracht het 

nodige te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk te kunnen aanvatten, het nodige over-
leg te plegen met de stad Aalst en de verdere nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te 
leggen. 

 
4.3. Aalst – Jeugddienstverleningscentrum: Instellen procedure aanstellen ontwer-

per 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt het opgestelde bestek voor het aanstellen van een architecten/studiebu-
reau betreffende het verbouwen en renoveren van een bestaand gebouw tot jeugddienstverlenings-
centrum gelegen Bert Van Hoorickstraat 17 te Aalst goed. 

- De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht om de ondergenoemde architecten/studiebu-
reaus uit te nodigen tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

- De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht om de resultaten ervan voor verdere beslis-
sing aan de bestuursorganen voor te leggen. 
 

Volgende architecten/studiebureaus zullen tot deelname worden uitgenodigd: 
 

• oda architecture,  Gasthuisstraat 17, 9500 Geraardsbergen 
• DAT Architectenburo, Trapstraat 8 - bus 5, 9620 Zottegem 
• AIBG studiebureau Goedgebeur, Gentsteenweg 12, 9300 Aalst 
• AEON architecten, Voldersstraat 34D, 9500 Geraardsbergen 
• Ai-COD architectenvennootschap, Dorpsstraat 117, 9420 Erpe 
• Studio WARRP, Denderstraat 6, 9300 Aalst 
• Architecten De Bruyn BV, Posthoornstraat 43, 9300 Aalst 

 
 
4.4. Brakel - bouw nieuwe podiumzaal en muziekacademie: goedkeuren vooront-

werp 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt het voorgestelde voorontwerp met bijhorende raming voor de realisatie 
van de podiumzaal met kunstacademie in de Serpentestraat in Brakel goed - onder opschortende 
voorwaarden van een goedgekeurde watertoets en goedkeuring van dit voorontwerp door het ge-
meentebestuur van Brakel. 

- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht te 
vervolgen met het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag, het nodige overleg te plegen 
met de gemeente Brakel en de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.  

 
4.5. Lede - goedkeuren selectieleidraad, aanstellen ontwerper bouw van een 

multifunctioneel gebouw - Lede Brede School  
beslissing 
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De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt de opgestelde selectieleidraad voor het aanstellen van een ontwerper voor 
de realisatie van een multifunctioneel gebouw ‘Brede School Lede’, goed onder opschortende voor-
waarde dat deze selectieleidraad goedgekeurd wordt door het College van Burgemeester en Schepe-
nen van de gemeente Lede en de vzw Vrij Katholiek Onderwijs Lede.  

- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om de mededingingsprocedure met onderhan-
deling te doorlopen en de resultaten ervan voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te 
maken. 

 
5. KLIMAAT 
 
5.1. Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van regentonnen en vulauto-

maten: goedkeuring gunningsverslag en gunning 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt het bijgevoegde gunningsverslag goed. 
- De Raad van Bestuur laat het gunningsverslag als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal 

deel uitmaakt van deze beslissing. 
- De Raad van Bestuur gunt de verschillende percelen ‘Raamovereenkomst voor de aankoop en leve-

ring van regentonnen en vulautomaten’ aan de volgende firma met de economisch meest voordelige 
regelmatige offerte; 
 

  FIRMA’S  Prijs zonder 
korting excl. 
BTW 

Prijs na kor-
ting 
excl.BTW 

Perceel 1 
 

“standaardmodel” 3B Plastics Ronde regenton 
310 liter met voet 
en plastic kraan  

€46,91 €44,56 

Perceel 2 
 

“muurmodel zonder 
bloembak” 

Galico 4 rain slim groen 
PMSL300v of 
PMSL300s 

 
 

€78,97 €78,97 
Perceel 3 
 

“designmodel met 
bloembak” 

3B Plastics regenton + plant-
bak 2 in 1 

 
€185,38 €176,11 

Perceel 4 
 

vulautomaat voor cilin-
dervormige regenpijpen 
zonder extra vuilfilter 

3B Plastics Graf Rapido €23,76 €22,57 

Perceel 5 leveren van vulauto-
maat voor cilindervor-
mige regenpijpen met 
extra vuilfilter 

3B Plastics Graf Speedy  
 
 

€28,98 €27,53 
In de prijs is rekening gehouden met de prijs na onderhandeling. 3B plastics bood als enige firma een korting 
aan op haar prijzen: 2 percelen: 1%; 3 percelen 1%; 4 percelen 5% en 5 percelen 7% 
 

- De Raad van Bestuur laat de levering gebeuren overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het 
bestek van 8 februari 2022. 

 
 
6. WONEN & ENERGIE 
 
6.1. Goedkeuring jaarverslag 2021 Energiehuis SOLVA beslissing 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
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De Raad van Bestuur keurt het functioneel verslag over de basistaken in het driejarenplan Energiehuis SOLVA 
voor het werkingsjaar 2021 en het bijhorende financieel verslag goed. 
 
6.2. Raamovereenkomst opvolgtoepassing beheer register leegstand en verwaarlo-

zing: goedkeuring gunningsverslag en gunning 
beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur keurt het gunningsverslag van 28 februari 2022 goed. 
- De Raad van Bestuur voegt het gunningsverslag als bijlage bij dit besluit toe zodat het integraal deel 

uitmaakt van deze beslissing. 
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht ‘Raamovereenkomst voor de aankoop van een opvolgtoepas-

sing voor beheer register leegstand en verwaarlozing’ aan de firma met de economisch meest voor-
delige regelmatige offerte, zijnde Remmicom nv, Stationsstraat 147 te 2235 Hulsthout . 

- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het verbeterd bestek 
van 26 oktober 2021. 

 
6.3. Kluisbergen – Residentie Musica – lichten verkoopoptie appartement beslissing 
 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur gaat akkoord met de koop-verkoop van boven vermeld onroerende goed en laat 
de verkoopoptie, vervat in de eenzijdige aankoopoptie van 16 februari 2022, lichten; 

- De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de administratie de aanvaarding van de verkoopoptie aan de 
kopers mee te delen zoals voorzien in de aankoopbelofte en verder het nodige te doen met oog op 
het verlijden van de notariële akte;  

 
 
7. MOBILITEIT 
 
7.1. Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA, VENECO, DDS en Interwaas be-

treffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen 
voor de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur voor 
het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ 

beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 

- De Raad van Bestuur van SOLVA keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA, VENECO, 
DDS en Interwaas betreffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen 
voor de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur goed. 

 
7.2. Aansluiting bij de dienstverlenende vereniging Cipal als opdrachtencentrale 

voor afname van de raamovereenkomst “Raamovereenkomst voor de verwer-
ving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteu-
ning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en 
correcte handhaving” 

beslissing 

 
De Raad van Bestuur, 
 
Besluit éénparig: 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aansluiting van SOLVA bij de opdrachtencentrale van Cipal dv om 
beroep te doen, voor de realisatie van smart city projecten, op de raamovereenkomst “De verwerving en ex-
ploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve 
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (CSMRTIOH20) 
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8. ONROEREND ERGOED 
 
8.1. Archeologienota’s: kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak van 

archeologienota’s  
kennisgeving 

 
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 omstandig-
heden 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: 
 

- Zottegem, Bevegemse Vijvers, herinrichting Sportstadion 
- Wortegem-Petegem, heraanleg en rioleringswerken Waregemseweg  
- Zottegem, opmaak plan van aanpak onthaalgebouw Oombergen Sint-Martinuskerk 
- Ronse, heraanleg en rioleringswerken Hermes Van Wynghenestraat 
- Ronse, heraanleg en rioleringswerken Rode Broeckstraat 

 
9. VARIA 
 
9.1. Vraag tot toetreding Liedekerke  kennisgeving 
 
De officiële vraag tot toetreding van Lierde werd ontvangen en zal geagendeerd worden op de volgende Raad 
van Bestuur. 
 
9.2. Bestuurderswissel  kennisgeving 
 
Vanaf de volgende raadsvergadering, 19 april, zal de bestuurderswissel een feit zijn. 
Op deze vergadering worden ook 2 nieuwe ondervoorzitters gekozen. Geïnteresseerden mogen dit steeds 
laten weten aan de voorzitter. 
 
Dit zijn de nieuwe beslissende bestuurders (13): 
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De raadgevende bestuurders blijven dezelfde: 
 

 
 
9.3. SOLVA huldigt 4 burgemeesters  kennisgeving 
 
Op het burgemeestersoverleg van 25 februari namen we afscheid van 4 oud burgemeesters: Lieve Latoir uit 
Sint-Lievens-Houtem, Roland Uyttendaele uit Lede, Eric De Vriendt uit Zwalm en Jenne De Potter uit Zottegem. 
 
9.4. Opstart regionetwerk voorzitters gemeenteraad  kennisgeving 
 
Er bestaan binnen SOLVA heel wat regionetwerken, waarbij mandatarissen en ambtenaren worden samenge-
bracht. Op het voorstel van de voorzitter zullen we ook jaarlijks de voorzitters van de gemeenteraden uitnodi-
gen voor een regionetwerk. Op de agenda: toekomstige actieplannen van SOLVA en terugblik op mooie pro-
jecten uit het verleden (jaarverslag). 
 
Enkele correcties in de lijst van voorzitters: 
 
Achternaam Voornaam Bedrijfsnaam CORRECTIE 

Saeytijdt Marcel Gemeentebestuur Brakel  
Vernaillen Lieven Gemeentebestuur Denderleeuw  
Lammens Wim Gemeentebestuur Erpe-Mere  

Looze Paulette Gemeentebestuur Haaltert  

De Lange Sabrina Gemeentebestuur Herzele  

Browaeys Cynthia Gemeentebestuur Horebeke  

Willequet Philippe Gemeentebestuur Kluisbergen  

Verzele Joop Gemeentebestuur Kruisem  

Maebe Jo Gemeentebestuur Lede Isabelle Renders 

Vekeman Steven Gemeentebestuur Lierde  

De Boever Steve Gemeentebestuur Maarkedal  

De Sutter Hilde Gemeentebestuur Oosterzele Marleen Verdonck * 
Van Bever Evelien Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem  
Desloovere Koen Gemeentebestuur Wortegem-Petegem  
Aelbrecht Tom Gemeentebestuur Zwalm  

Coppens David Stadsbestuur Aalst  

Frederic Rudy Stadsbestuur Geraardsbergen  

Vanderpoorten Dirk Stadsbestuur Ninove  
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Cnudde Lieven Stadsbestuur Oudenaarde  

Van Hamme Diederik Stadsbestuur Ronse  

Lagaert Peter Stadsbestuur Zottegem Paul Lievens 
 
*tijdelijk 
 
9.5. Afscheid  kennisgeving 
 
We nemen vandaag afscheid van 3 raadsleden en danken hen voor de bijdrage aan de raad van bestuur van 
SOLVA: Pieterjan Keymeulen uit Oosterzele, Steve De Boever uit Maarkedal en Bruno Tuybens uit Zwalm. 
 
9.6. Volgende raadsvergadering kennisgeving 
 

 Dinsdag 19 april, 18u 
 Zottegem Egmontkasteel 
 Welkom aan 3 nieuwe raadsleden: 

• Oosterzele: Linde De Vos 
• Zwalm: Francia Neirinck 
• Maarkedal: Yves Bontinck 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19u20. 
 
 
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 8 maart 2022, 
 
 
 
Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris 
 
 
 
 
 
Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA 
 
 
 
 
     
Marc BOSMAN  
Luc HOORENS, ondervoorzitters Raad van Bestuur SOLVA 
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