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AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 6 SEPTEMBER 2022
1.
1.1.

Notulen
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/07 dd. 5 juli 2022

2.
2.1.
2.1.1.

SOLVA als vereniging
Bestuurszaken
Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opengevallen sinds de
laatste algemene vergadering

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Personeelszaken
Aanvaarden ontslag bouwkundige
Verlenging aanwervingsprocedure Bouwkundige
Instellen en openverklaring betrekking medewerker energiehuis en vastleggen examenprocedure
2.2.4. Instellen en openverklaring betrekking communicatiemedewerker en vastleggen examenprocedure
2.2.5. Gunning raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden:
goedkeuring gunning

2.2.6. Aanschaffing bedrijfsvoertuig/poolwagen vestiging Vlierzele en Erembodegem – vernieuwen contract huidige poolwagen
3.
3.1.
3.2.

Publieke infrastructuurprojecten
Denderleeuw, Denderpark: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze werken
Denderleeuw, Vrijheidspark: gunning werken

4.
4.1.

Bedrijventerreinen

4.2.
4.3.
4.4.

Brakel - Uitbreiding ambachtelijke zone: toewijzing loten 2 en 15

Klacht tegen beslissing Raad van Bestuur van 5 juli 2022 inzake principiële toewijzing van beschikbare loten op bedrijventerrein Bruwaan Noord – opvraging
dossier en standpunt

beslissing

beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
kennisgeving

Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord): toewijzing lot 4B

beslissing
beslissing
beslissing

5.
5.1.

Gebiedsontwikkeling
Zwalm – Woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm: lichten van de
aankoopoptie in kader van verwerving van het volledig projectgebied

beslissing

6.
6.1.

Mobiliteit
Leveringen via Aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in provincie Oost-Vlaanderen en deel provincie Antwerpen: Goedkeuring gunning
Toetreding raamovereenkomst verkeersonderzoek van de provincie Antwerpen
Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst aankoopcentrale
duurzame voertuigen

6.2.
6.3.

Aalst – Zuid III, Devico: vraag toelating tot verkoop aan LCL

7.
7.1.

Klimaat
Toewijzing Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te Ronse en Kruisem

8.
8.1.

Handhaving
Aanvaarden van de opdracht van het gemeentebestuur van Oosterzele en
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienstverlening omgevingshandhaving

beslissing
beslissing
beslissing

beslissing

beslissing
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Stroomgebied van de Zwalmbeek:
omgevingshandhaving in en rond de waterlopen”
Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Omgevingshandhaving met betrekking tot de groene structuren: KLE’s, groenschermen en bos.”
Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Ontharding van niet vergunde verhardingen.”
Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Aanpak bouwovertredingen verkaveling SOLVA (Witherenstraat / Norbertijnenstraat)”

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

9.
9.1.

Wonen & Energie
Mijn verbouwlening – goedkeuring kredietreglement

10.
10.1.
10.2.

Economie
Goedkeuring indiening en uitvoering projectvoorstel i.k.v. VLAIO subsidie
rond economische verweving
Doorbraakproject Denderregio goedgekeurd

kennisgeving

11.
11.1.

Lopende studieopdrachten
Overzicht lopende studieopdrachten

kennisgeving

12.
12.1.

Erfgoed
Ninove Kloosterweg, archeologische opgraving: aanstellen aannemer na
onderhandelingsprocedure
Archeologienota’s : kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak
van archeologienota’s
Bouwkundig erfgoed: kennisgeving stand van zaken en overzicht van ontvangen adviesvragen

12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.
13.3.

Varia
Hoppin-demodagen
Locaties vergaderingen 2023
Volgende raadsvergadering

beslissing
beslissing

beslissing
kennisgeving
kennisgeving
kennisgeving

De vergadering komt bijeen om 18u05 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.
Na de goedkeuring van de agendapunten wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

1

NOTULEN

1.1.

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/07 dd. 5 juli 2022

beslissing

De notulen van de Raad van Bestuur van 5 juli 2022 worden goedgekeurd.

2
2.1.
2.1.1.

SOLVA ALS VERENIGING
Bestuurszaken
Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opengevallen sinds de
laatste algemene vergadering

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
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-

De Raad van Bestuur neemt akte van de ontslagname van bestuurder Kathleen Hutsebaut en de voordracht door de gemeenteraad van de gemeente Kruisem van het bestuursmandaat van dhr. Gerrit De
Paepe als kandidaat-bestuurder.

-

De Raad van Bestuur laat deze benoeming van dhr. Gerrit Depaepe toevoegen aan de agenda van de
eerstvolgende Algemene Vergadering.

-

De Raad van Bestuur stelt, Conform artikel 16 van de statuten van SOLVA, dhr. Gerrit Depaepe aan als
voorlopige bestuurder.

2.2.
2.2.1.

Personeelszaken
Aanvaarden ontslag bouwkundige

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.2.

Verlenging aanwervingsprocedure Bouwkundige

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.3.

Instellen en openverklaring betrekking medewerker energiehuis en vastleggen examenprocedure

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur stelt de betrekking medewerker energiehuis in op basis van bovenvermeld
profiel en aanwervingsvoorwaarden;

-

De Raad van Bestuur verklaar deze functie open en laat deze bekendmaken via de geëigende
kanalen;

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot het doorlopen van de procedure zoals
hierboven beschreven en de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming
over te maken.

2.2.4.

Instellen en openverklaring betrekking communicatiemedewerker en vastleggen examenprocedure

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig

2.2.5.

-

De Raad van Bestuur stelt de betrekking communicatiemedewerker in op basis van bovenvermeld
profiel en aanwervingsvoorwaarden, onder voorbehoud van goedkeuring door de vakbonden;

-

De Raad van Bestuur verklaart deze functie open en laat deze bekend maken via de geëigende
kanalen;

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot het doorlopen van de procedure zoals
hierboven beschreven en laat de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming
overmaken.
Gunning raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden: goedkeuring gunning

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
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2.2.6.

-

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van
29 augustus 2022.

-

De Raad van Bestuur laat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaken
van deze beslissing.

-

De Raad van Bestuur gunt de opdracht “RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEASEN VAN FIETSEN
VOOR PERSONEELSLEDEN” aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cyclis Bike Lease NV, Hendrik Van Veldekesingel
39A Bus 1.02 te 3500 Hasselt tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

-

De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd
in het bestek met nr. PRREG0839.

-

De Raad van Bestuur laat de raamovereenkomst openstellen voor alle leden van SOLVA en stelt de
eenmalige administratieve bijdrage voor aansluiting tot de raamovereenkomst vast op 800 EUR.
Aanschaffing bedrijfsvoertuig/poolwagen vestiging Vlierzele en Erembodegem – vernieuwen contract huidige poolwagen

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een bijkomende elektrische wagen aan te schaffen voor de
vestiging in Vlierzele met een aankoopwaarde volgens offerte van € 32.800 (excl. BTW, incl opties);
De Raad van Bestuur geeft de algemeen directeur een mandaat om hiervoor een leasingcontract af te
sluiten met een leasingsmaatschappij indien dit optimaler zou blijken dan een aankoop voor de werking
van SOLVA;
De Raad van Bestuur gaat akkoord om een elektrische wagen aan te schaffen voor de vestiging in
Erembodegem met een aankoopwaarde volgens offerte van € 39.102 (excl. BTW, incl opties);
De Raad van Bestuur geeft de algemeen directeur een mandaat om hiervoor een leasingcontract af te
sluiten met een leasingsmaatschappij indien dit optimaler zou blijken dan een aankoop voor de werking
van SOLVA;
De Raad van Bestuur geeft de algemeen directeur een mandaat om het huidige leasingcontract voor
de poolwagen te hernieuwen gezien hier binnen het jaar een einde aan komt of over te gaan tot aankoop indien dit optimaler zou blijken voor de werking van SOLVA.

3. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
3.1.

Denderleeuw, Denderpark: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
werken

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. DEN0233 en de raming voor de opdracht “Denderpark”, opgesteld door de administratie, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

-

De Raad van Bestuur laat bovengenoemde opdracht gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

-

De Raad van Bestuur laat de aankondiging gebeuren onder voorbehoud van de goedkeuring van het
bestek door het college van burgemeester en schepenen van Denderleeuw.
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3.2.

Denderleeuw, Vrijheidspark: gunning werken

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de offerte, opgemaakt door Omgeving, goed
en laat dit verslag als bijlage bij deze beslissing voegen. Deze goedkeuring is onder voorbehoud van
de goedkeuring van het gunningsverslag door het college van burgemeester en schepenen van Denderleeuw.

-

De Raad van Bestuur gunt de opdracht Vrijheidspark aan de firma met de laagste regelmatige offerte,
nl. Adgreca bvba.

-

De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. LAN_20051.

4. BEDRIJVENTERREINEN
4.1.

Klacht tegen beslissing Raad van Bestuur van 5 juli 2022 inzake principiële toewijzing van beschikbare loten op bedrijventerrein Bruwaan Noord – opvraging
dossier en standpunt

kennisgeving

De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gebracht van een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur
m.b.t. de beslissing van toewijzing van de beschikbare loten op bedrijventerrein Bruwaan Noord.

4.2.

Brakel - Uitbreiding ambachtelijke zone: toewijzing loten 2 en 15

beslissing

De Raad van Bestuur,
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Besluit éénparig
De Raad van Bestuur wijst op bedrijventerrein Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone, onder de in de authentieke akte -in geval van meerdere betrokken vennootschappen onverkort, solidair en ondeelbaar- te onderschrijven voorwaarden en bepalingen van het ‘Bedrijventerreinpaspoort Brakel - uitbreiding ambachtelijke
zone’, dat onder meer de algemene verkoopsvoorwaarden, de bedrijventerreinspecifieke verkoopsvoorwaarden, en het reglement van mede-eigendom en parkmanagement, omvat; en onder de bijzondere verkoopsvoorwaarden met inbegrip van de door de onderscheiden bedrijven in het kandidaatsdossier verwoorde engagementen,
lot 15 toe aan:
Tuinarchitectuur Dieter De Staercke bv, met adres Twaalfbunderstraat 75 te 9660 Brakel,
en lot 2 toe aan:
Bart De Rouck bv, met adres Ragestraat 84 te 9620 Zottegem.
4.3.

Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord): toewijzing lot 4B

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur wijst op bedrijventerrein Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord):
- lot 4B toe aan ALEGA bv, voor exploitatie door Bouwwerken De Ruyck bv , met adres Edingsesteenweg 509A
te 9400 Denderwindeke (de effectieve verkoopprijs zal de prijs zijn op het ogenblik dat de akte wordt verleden;
deze verkoopprijs wordt bepaald op de zitting van de Raad van Bestuur van SOLVA in december van het jaar
voorafgaand aan het verlijden van de akte en wordt berekend op basis van de consumentenindex), voor renovatie en restauratie van gevels en daken en restauratie van monumenten in de bouw, met nadruk op energetische renovatie; buitenschrijnwerk, kleinere aanpassingswerken binnen dossiers van aannemingen in de aanbestedingsmarkt, onder de voorwaarden en bepalingen van het ‘Bedrijventerreinpaspoort Doorn Noord’, dat
onder meer de verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP omvat, en zoals
beschikbaar gesteld op www.doornnoord.be; onder de bijzondere verkoopsvoorwaarden; alsook onder de
overige voorwaarden en bepalingen zoals geformuleerd in en bijgevoegd aan het voorstel van toewijs, en in
de basisakte, die door beide vennootschappen in de notariële akte hoofdelijk, solidair en ondeelbaar dienen
te worden onderschreven.
4.4.

Aalst – Zuid III, Devico: vraag toelating tot verkoop aan LCL

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur verleent op het bedrijventerrein Aalst - Zuid III toelating tot verkoop van de onroerende
goederen, gelegen Industrielaan 7 te 9320 Erembodegem, bestaande uit een magazijn met grond en aanhorigheden thans gekend ten kadaster stad Aalst - twaalfde afdeling - Erembodegerm - tweede afdeling sectie B,
nr 1202/E P0000, en van een perceeltje grond, gekend sectie B, nr 927/M P0000, aan LCL nv, met zetel te 1831
Machelen, Kouterveldstraat 13, voor exploitatie als datacenter, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
-

-

de momenteel op dit bedrijventerrein van toepassing zijnde verkoopsvoorwaarden (de algemene en
de bedrijventerreinspecifieke), zoals beschreven in het bedrijventerreinpaspoort Aalst - Zuid III, en de
bijzondere verkoopsvoorwaarden door de koper worden onderschreven in en aangehecht aan de notariële akte;
de koopakte expliciet bedingt dat de koper deze verkoopsvoorwaarden aanvaardt en zich verbindt tot
nakoming ervan;
in de akte wordt de grondwaarde opgenomen.
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5. GEBIEDSONTWIKKELING
5.1.

Zwalm – Woonuitbreidingsgebied dorpskern Munkzwalm: lichten van de aankoopoptie in kader van verwerving van het volledig projectgebied

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur keurt het voorstel van verkoop-aankoopbelofte goed ter verwerving van het perceel Twee
percelen weiland, gelegen Ommeganck, volgens titel gekend sectie B, deel van perceelnummers 336H en
208D en volgens recent kadaster gekend sectie B, deel van perceelnummers 208L2 P0000 en 208M2 P0000,
met een oppervlakte van drieëntwintig are vijfentachtig centiare (23a 85ca).

6. MOBILITEIT
6.1.

Leveringen via Aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in provincie Oost-Vlaanderen en deel provincie Antwerpen: Goedkeuring
gunning

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
30 augustus 2022 voor Perceel 1 (Leveren en plaatsen van fietsnietjes met rechthoekige kokers
volgens 3.4.1 uit het bestek), Perceel 2 (Leveren en plaatsen van fietsnietjes met ronde buizen volgens
3.4.2 uit het bestek), Perceel 3 (Leveren, plaatsen en onderhoud van elektronische fietskluis volgens
3.4.3 uit het bestek), Perceel 4 (Leveren, plaatsen en onderhoud van elektronische lockers volgens
3.4.4 uit het bestek), Perceel 5 (Leveren, plaatsen en onderhoud van fietspompen en fietsherstelpalen
volgens 3.4.5 uit het bestek), Perceel 6 (Leveren, plaatsen en onderhoud van fietsoverkappingen en
schuilhuisjes volgens 3.4.6 uit het bestek), Perceel 7 (Leveren en plaatsen van reguliere zitbanken en
picknicktafels volgens 3.4.7 uit het bestek), Perceel 8 (Leveren en plaatsen van afvalbakken voor
afvalscheiding volgens 3.4.8 uit het bestek), Perceel 9 (Leveren van antiparkeerpaaltjes volgens 3.4.9
uit het bestek), Perceel 10 (Leveren van symbooltegels volgens 3.4.10 uit het bestek), opgesteld door
Team Mobiliteit.

-

De Raad van Bestuur laat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaken van
deze beslissing.

-

De Raad van Bestuur gunt de opdracht “Leveringen via Aankoopcentrale voor Hoppinpunten en
toegankelijke bushaltes in provincie Oost-Vlaanderen en deel provincie Antwerpen” aan de
economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders,
zijnde:
• Perceel 1 (Leveren en plaatsen van fietsnietjes met rechthoekige kokers volgens 3.4.1 uit het
bestek): WOLTERS MABEG, Leuerbroek 1074 te Kinrooi tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 16 kalenderdagen;
• Perceel 2 (Leveren en plaatsen van fietsnietjes met ronde buizen volgens 3.4.2 uit het bestek):
WOLTERS MABEG, Leuerbroek 1074 te Kinrooi tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 16 kalenderdagen;
• Perceel 3 (Leveren, plaatsen en onderhoud van elektronische fietskluis volgens 3.4.3 uit het
bestek): WOLTERS MABEG, Leuerbroek 1074 te Kinrooi tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 48 kalenderdagen;
• Perceel 5 (Leveren, plaatsen en onderhoud van fietspompen en fietsherstelpalen volgens 3.4.5 uit
het bestek): Trafiroad NV, Nieuwe Dreef, 17 te 9160 Lokeren tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 30 kalenderdagen;
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•

•

•

•

Perceel 6 (Leveren, plaatsen en onderhoud van fietsoverkappingen en schuilhuisjes volgens 3.4.6
uit het bestek): Epsilon Cities, Industrieterrein Kanaal Noord, 1159 te 3960 Bree tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 25 kalenderdagen;
Perceel 7 (Leveren en plaatsen van reguliere zitbanken en picknicktafels volgens 3.4.7 uit het
bestek): WOLTERS MABEG, Leuerbroek 1074 te Kinrooi tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 15 kalenderdagen;
Perceel 8 (Leveren en plaatsen van afvalbakken voor afvalscheiding volgens 3.4.8 uit het bestek):
WOLTERS MABEG, Leuerbroek 1074 te Kinrooi tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 21 kalenderdagen;
Perceel 9 (Leveren van antiparkeerpaaltjes volgens 3.4.9 uit het bestek): Trafiroad NV, Nieuwe
Dreef, 17 te 9160 Lokeren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 30 kalenderdagen.

-

De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. REG0750-02.

-

De Raad van Bestuur laat de plaatsingsprocedure voor Perceel 4 (Leveren, plaatsen en onderhoud van
elektronische lockers volgens 3.4.4 uit het bestek) stopzetten. Het perceel wordt niet gegund en zal
later eventueel opnieuw opgestart worden.

-

De Raad van Bestuur laat de plaatsingsprocedure voor Perceel 10 (Leveren van symbooltegels volgens
3.4.10 uit het bestek) stopzetten. Het perceel wordt niet gegund en zal later eventueel opnieuw
opgestart worden.

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht bovengenoemde inschrijvers hierover per
brief in te lichten.

6.2.

Toetreding raamovereenkomst verkeersonderzoek van de provincie Antwerpen

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

6.3.

De Raad van Bestuur van SOLVA treedt toe tot de aankoopcentrale binnen voormelde raamovereenkomst, voor het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen
en uitvoeren van verkeersonderzoek, voor de volgende percelen:
o Perceel 1: fietsers tellen
o Perceel 2: verkeersonderzoek van alle vervoersmodi
o Perceel 3: sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid
o Perceel 4: waarschuwingssystemen voor verkeersveiligheid
o Perceel 5: observatiesystemen voor verkeersveiligheid
o Perceel 8: voetgangers tellen.
Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst aankoopcentrale duurzame voertuigen

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur keurt het addendum op de samenwerkingsovereenkomst met IGEMO voor de
uitbouw van een aankoopcentrale voor duurzame voertuigen goed en ondertekent deze;
De Raad van Bestuur een afschrift van deze beslissing overmaken aan IGEMO;
De Raad van Bestuur laat het aandeel in de winstdelende lening ten bedrage van 8.957,25 euro overmaken aan IGEMO.
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7. KLIMAAT
7.1.

Toewijzing Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te Ronse en Kruisem

beslissing

De Raad van Bestuur
Besluit éénparig:
-

De raad van bestuur keurt het gunningsverslag, opgenomen in bijlage als motivering van de toekenning van de opdracht en die integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing, goed.

-

De raad van bestuur wijst de opdracht, op basis van de uiteengezette motieven in het gunningsverslag de opdracht “Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te Ronse en Kruisem”, toe aan de
opdrachtnemer met de economisch voordeligste regelmatige offerte voor perceel 1, nl. Solora Neringsweg 2 te 9820 Merelbeke (ondernemingsnummer 0547830660), en aan de enige inschrijver
voor perceel 2, nl. Solora Neringsweg 2 te 9820 Merelbeke (ondernemingsnummer 0547830660).

-

De raad van bestuur geeft de administratie de opdracht om een engagementsverklaring met deze
inschrijver op te maken, te laten ondertekenen en de verdere afhandeling op te volgen, om alle engagementen uit de selectieleidraad en de offerte ook juridisch te verankeren. Op die manier kan
SOLVA garanties bieden aan de bedrijven die een PV-installatie zullen aankopen via deze groepsaankoop.

8. HANDHAVING
8.1.

Aanvaarden van de opdracht van het gemeentebestuur van Oosterzele en
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienstverlening omgevingshandhaving

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
Artikel 1:
De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving tussen de gemeente Oosterzele en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva en keurt
de samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving goed.
Artikel 2:
De Raad van Bestuur laat een exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst overmaken aan
het gemeentebestuur van Oosterzele.
8.2.

Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Stroomgebied van de Zwalmbeek:
omgevingshandhaving in en rond de waterlopen”

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de indiening van de subsidieaanvraag voor een pilootproject
omgevingshandhaving: “Stroomgebied van de Zwalmbeek: omgevingshandhaving in en rond de waterlopen”.
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen om dit subsidiedossier in orde
te brengen.
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8.3.

Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Omgevingshandhaving met betrekking tot de groene structuren: KLE’s, groenschermen en bos.”

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur van SOLVA gaat akkoord met de indiening van de subsidieaanvraag voor een pilootproject omgevingshandhaving: “Omgevingshandhaving met betrekking tot groene structuren: KLE’s,
groenschermen en bos”.
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen om dit subsidiedossier in orde te
brengen.

-

8.4.

Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Ontharding van niet vergunde verhardingen.”

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur van SOLVA gaat akkoord met de indiening van de subsidieaanvraag voor een pilootproject omgevingshandhaving: “Ontharding van niet vergunde verhardingen”.
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen om dit subsidiedossier in orde te
brengen.

-

8.5.

Akkoord indienen subsidieaanvraag bij Departement Omgeving Vlaanderen
voor pilootproject omgevingshandhaving: “Aanpak bouwovertredingen verkaveling SOLVA (Witherenstraat / Norbertijnenstraat)”

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur van SOLVA gaat akkoord met de indiening van de subsidieaanvraag voor een
pilootproject omgevingshandhaving: “Aanpak bouwovertredingen verkaveling SOLVA (Witherenstraat/Norbertijnenstraat)”.
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen om dit subsidiedossier in orde
te brengen.

9. WONEN & ENERGIE
9.1.

Mijn verbouwlening – goedkeuring kredietreglement

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur keurt het voorliggend kredietreglement voor Mijn VerbouwLening bij Energiehuis
SOLVA goed.

10. ECONOMIE
10.1.

Goedkeuring indiening en uitvoering projectvoorstel i.k.v. VLAIO subsidie rond
economische verweving

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
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-

De Raad van Bestuur van SOLVA gaat akkoord met het projectvoorstel rond economische verweving.
Concreet zal het voorstel door één gemeente worden ingediend als ‘trekker’, en zal SOLVA optreden
als uitvoerder van het project en begunstigde van de subsidies.

-

De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen om dit subsidiedossier in orde
te brengen.

-

Bij een gunstige beslissing van de jury, stemt de Raad van Bestuur in met de aanstelling van één VTE,
meer bepaald een voltijds verweef/leegstandscoach, voor de uitvoering van dit project. Deze VTE zal
voor 50% betaald worden door de VLAIO subsidies en door 50% vanuit de door de gemeenten voorziene financiële bijdragen voor de regiowerking van SOLVA.

10.2.

Doorbraakproject Denderregio goedgekeurd

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
In het kader van de regiovorming werd op 1 juni een eerste overleg georganiseerd tussen de burgemeesters
van de nieuwe Denderregio, door SOLVA i.s.m. DDS. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en de
eerste stap te zetten richting de referentieregio Dender. Op dat overleg kreeg SOLVA het mandaat om een
subsidiedossier voor een doorbraakproject in te dienen bij Labo Regiovorming van VVSG, als eerste stap in de
bovenlokale samenwerking. Met het doorbraakproject willen we inzetten op een samenwerkingsmodel tussen
de 14 lokale besturen en 2 intercommunales binnen de nieuwe referentieregio, met het oog op de gemeenschappelijke aanpak van bovenlokale socio-economische uitdagingen.
Op 7 juli kregen we bericht dat ons dossier werd goedgekeurd. Labo Regiovorming kent als gevolg een projectsubsidie van 25.000€ toe. Deze zal ingezet worden om experten SOLVA en DDS in te schakelen op het
vlak van beleidsondersteuning, de opmaak van onderbouwde visie en analyses voor de regio en het screenen
van subsidie-opportuniteiten, met oog op het aantrekken en realiseren van subsidieprojecten als financiële
hefboom.
De eindrapportering van het project wordt verwacht voor 30 september 2023.

11. LOPENDE STUDIEOPDRACHTEN
11.1.

Overzicht lopende studieopdrachten

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Update september 2022
Omschrijving
Aalst Herinrichting Zuid II & III
Aalst Hoppinpunten
Aalst Ondersteuning bedrijventerrein
Aalst Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Aalst RUP Pupillen
Aalst RUP Terjoden
Brakel RUP Zonevreemde bedrijven
Brakel RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied

Bestuur
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Gemeentebestuur Brakel
Gemeentebestuur Brakel

Denderleeuw Energiecoaching KMO's

Gemeentebestuur Denderleeuw

Denderleeuw Fietssnelweg F415
Denderleeuw Heraanleg van de publieke ruimte
Denderleeuw Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Denderleeuw RUP Reconversie KMO

Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
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Denderleeuw RUP Verruimd Broekpark herziening
Denderleeuw Stationsomgeving
Denderleeuw Vermarkting gronden Sint-Amandstraat
Erpe-Mere Haalbaarheidsonderzoek Perrestraat
Erpe-Mere Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Erpe-Mere RUP Steenberg
Erpe-Mere Stationsomgeving Burst
Erpe-Mere Verbinding Kraaineststraat-Oudenaardsestwg
Fietsverbinding Aalst - Ninove
Geraardsbergen Fietsinfrastructuur
Geraardsbergen Kruispunt N42/N495
Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst
Geraardsbergen RUP De Kriebel
Geraardsbergen Schoolomgevingen
Geraardsbergen Stationsomgeving
Haaltert RUP Warande
Haaltert Woonomgevingsplan
Herzele Klimaatcommissie
Herzele RUP Tramzate
Herzele RUP visvijver Steenhuizestraat
Herzele RUP Zonevreemde woningen
Kluisbergen Zonne-energieproject
Kruisem haalbaarheidsonderzoek hoekpand Waregemsesteenweg 2
Kruisem Kinderopvang Woestijnestraat
Kruisem OCMW gebouw (realisatie)
Kruisem RUP Lokaal bedrijventerrein Zingem
Kruisem RUP Scouts Zingem
Kruisem RUP Woonuitbreidingsgebied Wijnhuisveld
Kruisem Strategische mobiliteitstudie
Kruisem Zonnepanelen op bedrijven
Lede GIS-Rooilijnen
Lierde Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Lierde Mobiliteitsplan
Lierde RUP Openluchtrecreatie
Maarkedal RUP Recreatie
Maarkedal Zonne-energieproject
Maarkedal Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Ninove Locatieonderzoek sportinfrastructuur
Ninove Burchtdam-Moeremans (Masterplan/RuP)
Ninove Centraal
Ninove Fietscorridors
Ninove Heraanleg Denderhoutembaan
Ninove Herinrichting IZ 2
Ninove Vermarkting Burchtdam-Moeremans
Ninove Ondersteuning dienst mobiliteit
Ninove Rooilijndigitalisatie

Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Stadsbesturen Aalst en Ninove en Gemeentebesturen Haaltert en Denderleeuw
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Gemeentebestuur Haaltert
Gemeentebestuur Haaltert
Gemeentebestuur Herzele
Gemeentebestuur Herzele
Gemeentebestuur Herzele
Gemeentebestuur Herzele
Gemeentebestuur Kluisbergen
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Kruisem
Gemeentebestuur Lede
Gemeentebestuur Lierde
Gemeentebestuur Lierde
Gemeentebestuur Lierde
Gemeentebestuur Maarkedal
Gemeentebestuur Maarkedal
Gemeentebestuur Maarkedal
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
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Ninove RUP Paarse vlekjes
Ninove RUP WUG Bovenhoekstraat
Ninove Schoolomgeving
Ninove Stationsomgeving
Ninove Vrachtwagenparkeren
Oosterzele Fietsinfrastructuur
Oudenaarde Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Oudenaarde Santens - RUP linkeroever
Ronse Energiecoaching KMO's
Ronse Ondersteuning Stedenbouwkundige dienst
Ronse RUP Waatsbrugge
Ronse Zonne-energieproject
Solva Klimaatplan
Wortegem-Petegem Marktweg
Wortegem-Petegem Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zottegem Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zottegem Energiecoaching KMO's
Zottegem RUP Voetbalclub KSV Sottegem
Zottegem RUP Zonevreemde woningen
Zottegem Woonomgevingsplan
Zwalm Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zwalm RUP steenbakkerij

Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Stadsbestuur Ninove
Gemeentebestuur Oosterzele
Stadsbestuur Oudenaarde
Stadsbestuur Oudenaarde
Stadsbestuur Ronse
Stadsbestuur Ronse
Stadsbestuur Ronse
Stadsbestuur Ronse
Solva Dv
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Stadsbestuur Zottegem
Stadsbestuur Zottegem
Stadsbestuur Zottegem
Stadsbestuur Zottegem
Stadsbestuur Zottegem
Gemeentebestuur Zwalm
Gemeentebestuur Zwalm

* nieuw

12. ERFGOED
12.1.

Ninove Kloosterweg, archeologische opgraving: aanstellen aannemer na onderhandelingsprocedure

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De opdracht, onder voorbehoud van het bekomen van alle noodzakelijke toelatingen voor het uitvoeren van het archeologisch onderzoek, te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Ondernemingen ir. De Jonge en Zoon N.V., Brusselse steenweg 2a, 9300
Aalst, op basis van de door hen opgegeven prijzen in de meetstaat en van alle bepalingen van het
door de administratie opgestelde bestek.
12.2.

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

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:
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12.3.

Ronse, Vrijheid fase 3
Zottegem, restauratiedossier Egmontkasteel
Ninove, Inghelantsite, omgevingsaanleg tuinzone
Ninove, Inghelantsite, herinrichting zone Kaaischool
Horebeke, Kerkplein, noodwoning en parking
Aalst, Bergemeersenstraat, heraanleg parking Stedelijke Werkhuizen
Sint-Lievens-Houtem, brandweerkazerne
Bouwkundig erfgoed: kennisgeving stand van zaken en overzicht van ontvangen adviesvragen

Kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Feitelijke context
Sinds 2021 heeft SOLVA een werking opgestart rond bouwkundig erfgoed met de indiensttreding van een
consulent bouwkundig erfgoed
Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en wijzigingen,
Kennisgave
De werking ‘bouwkundig erfgoed’ spitste zich sinds 7/12/2021 toe op het behandelen van infovragen en opmaak van adviezen. In totaal werden 52 vragen beantwoord of adviezen opgemaakt.
Onderwerp

Gebied

Lokaal bestuur

Overheid/Particulier

Vraag advies bij OV

VA

Ronse

Vraag advies bij OV

VA

Ronse

Vraag advies bij OV

VA

Lierde

Infovraag kapel OLV van Kerselare
Infovraag schuur

VA
VA

Infovraag beschermde kasseiwegen, Oudenaarde
Vraag advies bij OV

VA

Oudenaarde
Wortegem-Petegem
Oudenaarde

Lokale overheid Ronse
Lokale overheid Ronse
Lokale overheid Lierde
PV Variant
SOLVA

VA

Ronse

Infovraag inventarisitem

VA

Kluisbergen

Infovraag epb-afwijking vernieuwen ramen,
Brakel
Vraag advies bij OV

VA

Brakel

VA

Kluisbergen

Vraag preadvies

VA

Lierde

Vraag advies bij OV

VA

Kluisbergen

Infovraag inventarisitem
Vraag advies bij OV

VA
VA

Ronse
Kluisbergen

SOLVA
Lokale overheid Ronse
Lokale overheid - Kluisbergen
Particulier
Lokale overheid - Kluisbergen
Lokale overheid Lierde
Lokale overheid - Kluisbergen
Particulier
Lokale overheid - Kluisbergen
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Vraag advies bij OV

VA

Oudenaarde

Vraag advies bij OV

VA

Oudenaarde

Vraag advies bij OV

VA

vraag advies inventarisitem
Infovraag inventarisitem

VA
VA

Vraag preadvies

VA

Wortegem-Petegem
Ronse
Wortegem-Petegem
Oudenaarde

vraag preadvies

DL

Ninove

vraag preadvies

DL

Ninove

vraag traject herbestemming kerk Sint-Cornelis-Horebeke
Infovraag inventarisitem
Vraag advies bij OV

VA

Horebeke

VA
VA

Ronse
Oudenaarde

Vraag advies bij OV

VA

Oudenaarde

Vraag preadvies

VA

Zwalm

vraag mbt openbaar onderzoek actualisatie

VA

Herzele

vraag beroep tegen bescherming burchtsite
in Ninove
ter info mogelijk advies bij OV

DL

Ninove

VA

Oudenaarde

vraag toelichtende nota subsidies en inventarisatie kapelletjes Haaltert
vraag stappenplan funerair erfgoed Lede

DL

Haaltert

DL

Lede

vraag overleg en afstemming regiovorming
met IOED Viersprong
vraag advies omgevingsloket sloop kapelletje

VA
VA

Kluisbergen

vraag advies bij OV

VA

Oudenaarde

vraag preadvies

VA

Zwalm

vraag stappenplan funerair erfgoed Wortegem-Petegem
ter info afronding openbaar onderzoek actualisatie inventaris
vraag opvolging openbaar onderzoek actualisatie inventaris
vraag advies bezwaar actualisatie inventaris

VA

Wortegem-Petegem

ter info vragen advies bezwaren actualisatie
inventaris
ter info vragen advies bezwaren actualisatie
inventaris
vraag aanleveren foto (bezwaar actualisatie
inventaris)

Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid - Wortegem-Petegem
Particulier
Particulier
Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid Ninove
Lokale overheid Ninove
Lokale overheid - Horebeke
Particulier (via Variant)
Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid Zwalm
Lokale overheid - Herzele
Lokale overheid Ninove
Lokale overheid - Oudenaarde
Partculier (via EC Denderland)
gemeente Lede
IOED Viersprong
Lokale overheid - Kluisbergen
Lokale overheid - Oudenaarde
Lokale overheid Zwalm
AOE

DL

Erpe-Mere

DL

Lede

Lokale overheid- gemeente Erpe-Mere
AOE

VA

Oudenaarde

AOE

VA

Geraarsbergen

AOE

VA

Wortegem-Petegem

AOE
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ter info vragen advies bezwaren actualisatie
inventaris (foto's en vragen 10 items te Ronse)
vraag gebruik nieuw erfgoedportaal inventariseren en vaststellen in gemeenten Denderland
vraag preadvies

VA

Ronse

AOE

DL

Aalst

Lokale overheid - Aalst

VA

Kluisbergen

vraag advies Brakel (bezwaar actualisatie inventaris)
vraag bemiddeling bij AOE over dossier kasteel van Vianen
Enquête industrieel erfgoed binnen de IOED
infovraag subsidiemogelijkheden graftekens
kerk Sint-Dionysius Lede

VA

Brakel

Particulier (via lokale
overheid)
AOE

VA

Geraarsbergen

stad Geraardsbergen

VA

Kruisem

Particulier - ETWIE
kerkfabriek (via Variant)

vraag handhaving kapel Kerksken

DL

Haaltert

vraag achtergrondinfo erfgoedwaarde

VA

Zottegem

Lokale overheid - Haaltert
Particulier

13. VARIA
13.1.

Hoppin-demodagen

kennisgeving

Op dinsdag 11 en 12 oktober organiseert SOLVA een demonstratiemoment voor alle materiaal voor een hoppingpunt. Het is ook een toonmoment voor de aankoopcentrale duurzame voertuigen.
Het is een samenwerking met:

13.2



13.3



Locaties vergaderingen 2023

kennisgeving

Najaar 2022: Wattenfabriek, HERZELE
Voorjaar 2023: Raadzaal ERPE-MERE
Najaar 2023: Wattenfabriek
Volgende raadsvergadering

kennisgeving

Dinsdag 4 oktober, 18u
Herzele, Wattenfabriek

De voorzitter sluit de vergadering om 19u35.
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 6 september 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA
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Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA
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