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AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 3 MEI 2022
1.
1.1.

Notulen
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/04 dd. 19 april 2022

beslissing

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

SOLVA als vereniging
Bestuurszaken
Goedkeuring ontwerp jaarverslag SOLVA 2021
Goedkeuring jaarrekening SOLVA per 31 december 2021
Herinrichting kantoor Vlierzele: aanstellen van interieurarchitect

beslissing
beslissing
beslissing

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Personeelszaken
Concretisering opstart cafetariaplan – ter zitting
Agenda van het Hoog Overleg Comité op 18 mei 2022 – ter zitting
Aanstellen bouwkundige en weddevaststelling – ter zitting

beslissing
kennisgeving
beslissing

3.
3.1.

Publieke infrastructuurprojecten
Oosterzele, nieuw administratief centrum: goedkeuring gunningsverslag
ontwerper
Ninove – Renovatie bibliotheek: goedkeuring voorontwerp
Ninove – Herontwikkeling AC site: Goedkeuren selectieverslag bij de open
oproep voor het project 4303: de volledige studieopdracht voor het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site
van het administratief centrum en zijn directe omgeving te Ninove

3.2.
3.3.

beslissing
beslissing
beslissing

4.
4.1.

Klimaat
Gunning “Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO’s”

5.
5.1.

Wonen & Energie
Kluisbergen – Residentie Musica : lichten verkoopoptie appartement 02.01

6.
6.1.

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

7.
7.1.
7.2.

Ruimtelijke planning en studieopdracht
Overzicht lopende studieopdrachten ruimtelijke ordening – ter zitting
Klacht t.a.v. SOLVA over de opdracht Kwartier van de toekomst

kennisgeving
beslissing

8.
8.1.
8.2.

Erfgoed
Aanstellen grondwerker Bruwaan
Indiening subsidieproject Leader Vlaamse Ardennen: m2 tuin

beslissing
kennisgeving

9.
9.1.
9.2.

Varia
60 jaar SOLVA: activiteiten
Volgende raadsvergadering

beslissing

beslissing
beslissing

kennisgeving

De vergadering komt bijeen om 18u05 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.
Na de goedkeuring van de agendapunten, en de punten 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. en 7.1. ter zitting, wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.
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1

NOTULEN

1.1.

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/04 dd. 19 april 2022

beslissing

De notulen van de Raad van Bestuur van 19 april 2022 worden goedgekeurd.

2

SOLVA ALS VERENIGING

2.1.
2.1.1.

Bestuurszaken
Goedkeuring ontwerp jaarverslag SOLVA 2021

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
2.1.2.

De Raad van Bestuur keurt, onder voorbehoud van aanpassingen, het jaarverslag over het dienstjaar
2021 goed;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het jaarverslag 2021 aan de deelnemende
besturen en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.
Goedkeuring jaarrekening SOLVA per 31 december 2021

beslissing

De Raad van Bestuur
Besluit éénparig
2.1.3.

De Raad van Bestuur keurt, onder voorbehoud van aanpassingen, het jaarverslag over het dienstjaar
2021 goed;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht het jaarverslag 2021 aan de deelnemende
besturen en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.
Herinrichting kantoor Vlierzele: aanstellen van interieurarchitect

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
2.2.
2.2.1.

De Raad van Bestuur gaat in op de offerte van Veronique Lambrechts, interieurarchitect, voor de volledige opvolging en begeleiding van de herinrichting van het kantoor SOLVA te Vlierzele.
De Raad laat de effectieve raming van de inrichtingswerken opnieuw aan de raad ter goedkeuring
voorleggen.
Personeelszaken
Concretisering opstart cafetariaplan – bijkomende fietspolicy

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur gaat akkoord om in te zetten op fietsmobiliteit via een fietsleasing in ons cafetariaplan zoals vermeld in Art. 120. §1 en §2 van de goedgekeurde rechtspositieregeling.
De Raad van Bestuur gaat akkoord om de nieuwe fietspolicy goed te keuren en toe te voegen
als bijlage aan het arbeidsreglement na akkoord van de vakbondsorganisaties.
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht voor de opstart van het cafetariaplan en de
fietsleasing verder uit te werken en op geregelde tijdstippen de RvB te informeren en om goedkeuring vragen waar nodig in dit proces.
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht hiertoe de procedure op te starten in het
kader van de wet op de overheidsopdrachten met als doelstelling een aanbieder voor fietsleasing te
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selecteren en hierbij de mogelijkheden na te gaan om deze aanstelling eveneens beschikbaar te stellen voor alle vennoten van SOLVA.
2.2.2.

Agenda van het Hoog Overleg Comité op 18 mei 2022

kennisgeving

SOLVA heeft als intergemeentelijk samenwerkingsverband de wettelijke verplichting de regels die ze uitwerkt
ivm het personeel vooraf met de representatieve vakbonden te bespreken. Om deze wettelijke verplichting na
te komen moet op regelmatige tijdstippen een Hoog Overlegcomité met de vakbondsorganisatie georganiseerd worden.
Het eerstvolgende Hoog Overlegcomité zal doorgaan op woensdag 18 mei 2022.
Graag geven wij ter kennisgeving de agendapunten mee die besproken zullen worden op dit Hoog Overlegcomité:
•
•
•
•
2.2.3.

Huishoudelijk reglement
Data vastleggen voor volgende vergaderingen
Fietsleasing – ontwerp Fietspolicy
Deontologische code
Aanstellen bouwkundige en weddevaststelling

beslissing

Persoonsgebonden materie

3. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
3.1.

Oosterzele, nieuw administratief centrum: goedkeuring gunningsverslag

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
- De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de offertes van 22 april 2022, opgesteld door
Team Infrastructuur, goed.
- De Raad van Bestuur laat het verslag van nazicht van de offertes toevoegen aan deze beslissing, zodat het er integraal deel van uitmaakt.
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht “Studieopdracht bouw van een nieuw administratief centrum
en renovatie van het oude gemeentehuis te Oosterzele” aan de firma met de economisch meest
voordelige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CUYPERS en Q architecten bv, Bogaardstraat 10 te 2000 Antwerpen tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
- De Raad van Bestuur laat de gunning gebeuren onder voorbehoud van kennisname zonder opmerkingen van het verslag van nazicht van de offertes op het college van burgemeester en schepenen
van Oosterzele.
- De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. OOS0705.
3.2.

Ninove – Renovatie bibliotheek: goedkeuring voorontwerp

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur keurt het definitief voorontwerp, zoals doorgestuurd door Ruben Beeuwsaert van
Signum+ architects op 22 april 2022, goed te keuren onder voorbehoud van goedkeuring door CBS
Ninove.
De Raad van Bestuur gunt de opdracht aan het architectenbureau ROBUUST architectuur & onderzoek
bv de opdracht voor de opmaak van de nodige documenten voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van dit project.
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3.3.

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning van dit project in te dienen.
Ninove – Herontwikkeling AC site: Goedkeuren selectieverslag bij de open oproep voor het project 4303: de volledige studieopdracht voor het opmaken van
een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site van het administratief centrum en zijn directe omgeving te Ninove

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur onderschrijft de motivatie en conclusie van het selectieverslag geheel.
De Raad van Bestuur keurt de selectie van kandidaten voor deze opdracht goed en geeft de administratie de opdracht het nodige te doen met het oog op de goed voortgang van het project.

4. KLIMAAT
4.1.

Gunning “Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans en -coaching bij KMO’s

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
1.

De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het gunningsverslag, opgenomen in bijlage als motivering van
de toekenning van de opdracht en die integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing, goed.
2. De Raad van Bestuur van SOLVA wijst op basis van de uiteengezette motieven in het gunningsverslag de overheidsopdracht “Aanstellen van een energiecoach voor het uitvoeren van energiescans
en -coaching bij KMO’s” toe aan de opdrachtnemer met de economisch voordeligste regelmatige offerte nl. Zero Emission Solutions BV (0817.805.218), Ninovesteenweg 198 bus 33 te 9320 Aalst.
3. De Raad van Bestuur van SOLVA beslist om de begunstigde aanbestedende overheden de opdracht
te geven in te tekenen op de overeenkomst met Zero Emission Solutions BV en de verdere afhandeling door de administratie te laten opvolgen.

5. WONEN EN ENERGIE
5.1.

Kluisbergen – Residentie Musica : lichten verkoopoptie appartement 02.01

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 14 april 2022, lichten;
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht 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;

6. MOBILITEIT
6.1.

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

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
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-

De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. REG0750-02 en de raming voor de opdracht “Leveringen
via Aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in provincie Oost-Vlaanderen en
deel provincie Antwerpen”, opgesteld door Team Mobiliteit 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 gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de openbare procedure.

-

De Raad van Bestuur laat, in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende
de overheidsopdrachten, SOLVA optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten
of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn
voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald :
STAD AALST, GEMEENTE BRAKEL, GEMEENTE DENDERLEEUW, GEMEENTE ERPE-MERE, STAD
GERAARDSBERGEN, GEMEENTE HAALTERT, GEMEENTE HERZELE, GEMEENTE HOREBEKE,
GEMEENTE KLUISBERGEN, GEMEENTE KRUISEM, GEMEENTE LEDE, GEMEENTE LIERDE, GEMEENTE
MAARKEDAL, STAD NINOVE, GEMEENTE OOSTERZELE, STAD OUDENAARDE, STAD RONSE,
GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM, GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM, STAD ZOTTEGEM,
GEMEENTE ZWALM, GEMEENTE AALTER, GEMEENTE ASSENEDE, STAD DEINZE, GEMEENTE DE
PINTE, GEMEENTE DESTELBERGEN, STAD EEKLO, GEMEENTE EVERGEM, GEMEENTE GAVERE,
GEMEENTE KAPRIJKE, GEMEENTE LIEVEGEM, GEMEENTE LOCHRISTI, GEMEENTE MALDEGEM,
GEMEENTE MELLE, Gemeente Merelbeke, GEMEENTE NAZARETH, GEMEENTE SINT-LAUREINS,
GEMEENTE WACHTEBEKE, GEMEENTE ZELZATE, Gemeentebestuur Zulte, GEMEENTE BEVEREN,
GEMEENTE KRUIBEKE, Stad Lokeren, GEMEENTE MOERBEKE, GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS, STAD
SINT-NIKLAAS, GEMEENTE STEKENE, GEMEENTE TEMSE, GEMEENTE WAASMUNSTER, GEMEENTE
ZWIJNDRECHT, GEMEENTE BERLARE, GEMEENTE BUGGENHOUT, STAD DENDERMONDE,
GEMEENTE HAMME, GEMEENTE LEBBEKE, GEMEENTE WETTEREN, GEMEENTE WICHELEN,
GEMEENTE ZELE, Gemeente Berlaar, GEMEENTE BONHEIDEN, GEMEENTE BORNEM, GEMEENTE
DUFFEL, GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG, STAD LIER, STAD MECHELEN, GEMEENTE NIJLEN,
GEMEENTE PUTTE, GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS, GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER en
GEMEENTE WILLEBROEK.

-

De Raad van Bestuur laat de aankondiging van de opdracht invullen en bekendmaken op nationaal en
Europees niveau.

7. RUIMTELIJKE PLANNING EN STUDIEOPDRACHT
7.1.

Overzicht lopende studieopdrachten ruimtelijke ordening

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Update mei 2022
Omschrijving
Aalst Herinrichting Zuid II & III
Aalst Hoppinpunten
Aalst ondersteuning bedrijventerrein
Aalst Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Aalst Regio City of things Mobipunten
Aalst RUP Pupillen
Aalst RUP Terjoden
Aalst Voortraject herinrichting Zuid II en III
Brakel RUP Zonevreemde bedrijven
Brakel RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied
Denderleeuw Energiecoaching KMO's
Denderleeuw Fietssnelweg F415

Bestuur
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Stadsbestuur Aalst
Gemeentebestuur Brakel
Gemeentebestuur Brakel
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Raad van Bestuur SOLVA 5 | 3 mei 2022 - VERSLAG

6

Denderleeuw Heraanleg van de publieke ruimte
Denderleeuw RUP Reconversie KMO
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
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 Locatieonderzoek dierenasiel
Ninove Moeremans
Ninove Ondersteuning dienst mobiliteit
Ninove Rooilijndigitalisatie

Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Denderleeuw
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Gemeentebestuur Erpe-Mere
Solva Dv
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Stadsbestuur Geraardsbergen
Gemeentbestuur Haaltert
Gemeentbestuur Haaltert
Gemeentbestuur Herzele
Gemeentbestuur Herzele
Gemeentbestuur Herzele
Gemeentbestuur Herzele
Gemeentbestuur Kluisbergen
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Kruisem
Gemeentbestuur Lede
Gemeentbestuur Lierde
Gemeentbestuur Lierde
Gemeentbestuur Lierde
Gemeentbestuur Maarkedal
Gemeentbestuur Maarkedal
Gemeentbestuur Maarkedal
Stadsbestuur Ninove
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 fietsrapport
Oosterzele Mobiliteitsstudie Balegem
Oudenaarde Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Oudenaarde Santens - RUP linkeroever
Ronse Energiecoaching KMO's
Ronse RUP Waatsbrugge
Ronse Zonne-energieproject
Solva Klimaatplan
Wortegem-Petegem Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zottegem - ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zottegem Energiecoaching KMO's
Zottegem RUP Zonevreemde woningen
Zottegem Woonomgevingsplan
Zwalm Ondersteuning stedenbouwkundige dienst
Zwalm RUP steenbakkerij
7.2.

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

Klacht t.a.v. SOLVA over de opdracht Kwartier van de toekomst

beslissing

De Raad van Bestuur
Besluit éénparig
- De Raad van Bestuur gaat akkoord dat SOLVA alle relevante documenten hieromtrent overmaakt aan
Binnenlands Bestuur Vlaanderen en haar volledige medewerking verleent.
- De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht een gemotiveerd antwoord toe te voegen
op de aangehaalde punten van de klacht, zodat deze gegrond kan worden weerlegd.

8. ERFGOED
Aanstellen grondwerker Bruwaan

8.1.

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur stelt Depriester Deco-Rent BV met adres te Oudenaardebaan 14, 9690 Kluisbergen, aan als aannemer voor het uitvoeren van de graafwerken voor de archeologische opgraving te
Oudenaarde Bruwaan Noord, op basis van de door hen opgegeven prijs en van alle bepalingen van
het daartoe door de administratie opgestelde bestek.

8.2.
Indiening subsidieproject Leader Vlaamse Ardennen: m2 tuin
M²: erfgoedparticipatie als motor voor het versterken van de sociale cohesie

kennisgeving

SOLVA, de Projectvereniging VARIANT en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) hebben in
2019 de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in kaart gebracht. Dit
resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2026, bekrachtigd door de Raad van
Bestuur in zitting van 2 december 2019 en in de erkenning door de Vlaamse overheid van de ‘intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Vlaamse Ardennen’ (IOED Vlaamse Ardennen) op 30 april 2020.
Het IOED-samenwerkingsverband richt zich op doelstellingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de
lokale besturen, zoals het inventariseren van onroerend erfgoed, actualiseren van bestaande inventarissen,
alsook op acties rond draagvlakverbreding en publieksparticipatie/doelgroepen inzake onroerend erfgoed.
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Binnen het IOED-samenwerkingsverband neemt SOLVA taken op zich op het vlak van bouwkundig en archeologisch erfgoed en zet zich actief in voor publiekscommunicatie en -participatie inzake archeologie.
In kader van Leader – PDPOIII bood zich de opportuniteit aan om onder ‘Leader Vlaamse Ardennen’ een subsidieproject aan te vragen, getiteld: “M²: erfgoedparticipatie als motor voor het versterken van de sociale cohesie”.
Het ingediende project beoogt om de sociale cohesie binnen dorpsgemeenschappen te versterken aan de
hand van erfgoedparticipatie. Dit komt tegemoet aan één van de doelstellingen binnen de IOED-werking (SD
5: participatie, doelgroepenbeleid) en één van de kernthema’s van het Streekmemorandum (leefbare kernen).
De sociale verwevenheid die in het verleden de dorpsidentiteit vorm gaf, staat vandaag immers onder druk:
veel mensen, voornamelijk ouderen, raken meer en meer geïsoleerd en zien hun sociale netwerk steeds verder
afbrokkelen. Anderzijds, uit de ervaring die SOLVA heeft met publiekswerking, blijkt dat lokale erfgoedprojecten en archeologische opgravingen bij alle leeftijden een bijzonder grote interesse opwekken voor het onderzoek in eigen straat, en zeer wervend kunnen werken.
Het ingediende project wil op een actieve, participatieve manier de motor zijn naar een sterker sociaal weefsel
door mensen van verschillende generaties samen te brengen rond het thema ‘archeologisch erfgoed’. Hiertoe
zullen buurtbewoners uitgenodigd worden om, onder begeleiding van de archeologische dienst, proefputten
van 1m² te graven op zoek naar inzichten over het lokale verleden. Bij deze participatieve archeologie en erfgoedbeleving worden lokale bewoners niet gezien als anonieme, 'passieve' afnemers van lokale kennis maar
veeleer als actieve participanten en bouwers van hun eigen streekbeleving. Dit actief meebouwen is een van
de middelen bij uitstek om mensen te binden aan hun omgeving maar vooral ook om bruggen te slaan tussen
generaties en inwonersgroepen.
Om inhoudelijk-archeologische redenen worden twee gemeenten in de Vlaamse Ardennen geselecteerd:
Ruien en Wortegem. In deze gemeenten werd immers reeds uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd,
waardoor de inzichten uit het project “m²” beter kunnen geïnterpreteerd worden en wervend zullen zijn. Indien
dit project wordt goedgekeurd, zullen gespreid over de periode 1/7/2022- 31/12/2024 verschillende publieksacties ontplooid worden. De beslissing rond de eventuele goedkeuring van de projectaanvraag wordt verwacht
op 7 juni 2022.

9. VARIA
9.1.

60 jaar SOLVA: activiteiten

kennisgeving

We danken de leden van de Raad van Bestuur voor het aanleveren van de gevraagde locaties en/of projecten
van SOLVA op hun grondgebied. Deze worden overgemaakt aan het personeel. Volg op 3 juni zeker onze
sociale media op. Facebook en instagram om de challenge ‘Dwars door SOLVA’ van het SOLVA personeel mee
te volgen.
Er zijn intussen ook raadsleden ingeschreven voor de receptie en het avondeten op de personeelsuitstap van
3 juni. Inschrijven kan nog steeds. De link wordt nogmaals bezorgd.
Op 25 mei lanceren we een gelijkaardige challenge voor de verschillende diensten van de lokale besturen om
hen te bedanken ikv 60 jaar SOLVA. Geen SOLVA zonder de lokale besturen. De actieweek voor besturen
loopt van 30 mei t/m 3 juni. De challenge is eenvoudig en er zijn 60 prijzen te winnen:
- Neem een foto van een mooie SOLVA samenwerking (realisatie of dienstverlening) en verspreid deze
op social media (FB/Insta).
- Aantal: Min 1 en max 5.
- Tag SOLVA @solvaintercommunale met hashtag #solva60jaar + #naamvanbestuur #naamdienst.
- Bij de foto toelichting over de samenwerking schrijven
We vragen ook aan raadsleden om de challenge mee te verspreiden binnen hun bestuur.
9.2.

Groepsaankoop tonnengeluk

kennisgeving
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De groepsaankoop www.1000regentonnen.be loopt bijzonder goed bij de inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen.
Er zijn 3 modellen in de aanbieding. Intussen zijn er al meer dan 600 tonnen besteld. De groepsaankoop loopt
tot 30 mei. Ook als er meer dan 1000 bestellingen zijn, zijn er tonnen voor iedereen beschikbaar.
9.3.

Volgende raadsvergadering



kennisgeving

Dinsdag 7 juni, 18u
Zottegem Egmontkasteel (laatste keer)

Voor de vergaderingen van juli kiezen de raadsleden ervoor om te routeren in de regio en zo de andere besturen beter te leren kennen.
De voorzitter sluit de vergadering om 19u30.
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 3 mei 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA
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