
Zitting van de Gemeenteraad van 25 juni 2018 
 

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier vanaf punt 06, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, 
Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
Openbare zitting: 
Financiën 
01 Financiën: Rekening 2017. 

Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op: 
- De dalende leningslast 
- De stijging van de inkomsten, vooral uit belastingen. Uitdaging blijft een aantrekkelijke gemeente te zijn voor vooral jonge 

gezinnen. Het project van het zwembad en het nieuw administratief centrum zullen hier zeker in bijdragen. Blijvende aandacht 
is hierin aan de orde om er voor te waken dat voor die jonge gezinnen een goede bereikbaarheid kent met het openbaar 

vervoer (vooral de NMBS) 
Fractieleider J. Haegeman verwijst naar zijn vorige verklaringen naar aanleiding van het voorleggen van de rekening; dit te 
beschouwen als een ambtelijk document waarin de daling van de schuld een positief gegeven is. 
Met éénparigheid van stemmen wordt de rekening 2017 goedgekeurd. 
02 Financiën. Aanpassing 11 van het meerjarenplan 2014-2019. Intrekking. 

Met eenparigheid van stemmen wordt aanpassing 11 van het meerjarenplan ingetrokken. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Financiën. Budgetwijziging 2018-1. Intrekking. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de budgetwijziging 2018/1 ingetrokken. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Financiën. Aanpassing 12 van het meerjarenplan 2014-2019. 

Fractieleider J. Haegeman trekt naar aanleiding van de investeringen in nieuwe openbare verlichting op de Oudenaardsestraat waar 
de lichtinval zo verticaal is dat er een weerkerend “tunneleffect” ontstaat. 
Raadslid K. Wattez legt namen zijn fractie een stemverklaring af en verwijst naar het stemgedrag van zijn fractie naar aanleiding 
van het budget 2018. 
Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. 
Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 6 onthoudingen 
vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez en 3 nee-stemmen 
vanwege de raadsleden J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck wordt aanpassing 12 van het meerjarenplan goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
05 Financiën. Budgetwijziging 2018-2. 

Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. 
Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 6 onthoudingen 
vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez en 3 nee-stemmen 
vanwege de raadsleden J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck wordt budgetwijziging 2018/2 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Vervoegt de zitting : Marc De Pessemier - Raadslid 
06 OCMW Brakel. Aanpassing nr. 9 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019. 

Met 13 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. 
Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 9 onthoudingen 
vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. 
Bauwens en K. De Ruyck wordt aanpassing 9 van het meerjarenplan goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 OCMW Brakel. Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2018. 

De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 1 op naam van het OCMW. 
08 Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de uitbetaling van de geschenkbonnen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
09 Samenwerkingsverbanden. EANDIS. Verlenging kaderovereenkomst voor energiediensten. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van kaderovereenkomst met EANDIS goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Vrije Tijd en Communicatie 
10 Sportdienst. Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van subsidiereglement voor erkende sportverenigingen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

11 Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 
1° Overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse 
Ardennen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van overeenkomst goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
12 Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

1° Resultatenrekening en balans 2017 
2° Budget 2018 

Met eenparigheid van stemmen worden de resultatenrekening en balans 2018 en het budget 2018 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Ruimtelijke Ordening 
13 Verkaveling Kasteelstraat/Spoorwegstraat. Naamgeving nieuwe weg.  

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van naam “Kasteelpark” goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Secretariaat 
Verlaat de zitting : André Flamand - Schepen 
14 Verkavelingsvergunning V/2017/037 voor het verkavelen van het terrein gelegen te Everbeek 

Boven, Brakel, in het binnengebied tussen de straten Steneplein, Kroonstraat, Muiterij, 
Maandagstraat: verkaveling in 40 kavels. 
1° Beslissing over wegenisaanleg, nutsvoorzieningen, aanhorigheden en groenaanleg. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel tot overname goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 



Vervoegt de zitting : André Flamand - Schepen 
15 Gebouwen. Zwembad. Aanpassen differentieelschakelaars. Gunning overeenkomstig art. 157 

Gemeentedecreet. 
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 4 juni 2018. 
16 Perreveld 10. Offerte Farys bettreffende herstel riolering. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Milieu 
17 Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Duurzaam energie-en klimaatactieplan. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het energie- en klimaatactieplan goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Secretariaat 
18 CGG Zuid Oost-Vlaanderen. Ontwerp samenwerkingsovereenkomst. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goegdkeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
19 Gemeentelijk onderwijs. Overstap naar een ander regionaal ondersteuningsnetwerk in het 

basisonderwijs vanaf het schooljaar 2018-2019. Bekrachtiging collegebesluit d.d. 4 juni 2018. 
Met eenparigheid van stemmen bekrachtigt de gemeenteraad het besluit van het college dd. 4 juni 2018. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
20 Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling. Aanpassing 1/2018. 

De raadsleden nemen kennis van aanpassing 1/2018 van de rechtspositieregeling. 
21 Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden parkeren : Serpentestraat, Sint-

Sebastiaanplein en Teirlinckstraat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd betreffende de Serpentestraat, Sint-
Sebastiaansplein en Teirlinckstraat. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
22 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: “Sanitair recreatiedomein De 

Rijdtmeersen. Privacyverklaring en addendum”. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van privacyverklaring met addendum goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld. 
Raadslid K. De Ruyck stelt een vraag betreffende het voorzien van een haag tussen de speeltoestellen ter hoogte van de chalet op 
het recreatiedomein en de verharde weg. 
Raadslid L. Braeckman stelt een vraag betreffende de organisatie van het opening van de dorpskernvernieuwing; waarom de 
zelfstandigen in Hoog- en Neerstraat hierin niet werden betrokken en het foutieve plannetje in de themabrochure. 
Raadslid S. Devleeschouwer stelt een vraag rond het spaarzaam omgaan met water naar aanleiding van de te verwachten droogte. 
Raadslid L. Bauwens stelt een vraag rond het mobiliteit voor fietsers in de vernieuwde Warande. 
Fractieleider J. Haegeman stelt een vraag naar de intenties van het bestuur betreffende het beleid rond zwerfkatten. 
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende het opnemen van een oproep om geen gras op zondag te maaien; en dit in het 
belang van de duivensport. 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marc De Pessemier, Marie-Jeanne De Temmerman - Raadsleden 
 
01 Dagorde: Financiën: Rekening 2017. 

Gelet op de artikelen 43 §2, 3° en 171 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn 
uitvoeringsbesluiten;  
Gelet op art. 40 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;  
Gelet op de gemeentelijke jaarrekening 2017, balans 2017, staat van opbrengsten en kosten 2017 in bijlage bij dit besluit. 

Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening als volgt is samengesteld: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget 

I. Exploitatiebudget (B-A)   3 578 839,15 2 357 
323,16 

  A. Uitgaven 11 849 250,86 12 414 
543,96 

  B. Ontvangsten 15 428 090,01 14 771 
867,12 

  
 

1.a Belastingen en boetes 8 570 304,78 8 520 
364,00 

  
 

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden 

0,00 0,00 

  
 

1.c Tussenkomst door derden in het tekort 
van het boekjaar 

0,00 0,00 

  
 

2. Overige 6 857 785,23 6 251 
503,12 

II. Investeringsbudget (B-A) -3 765 734,19 -7 303 
363,24 

  A. Uitgaven 5 746 142,77 9 299 

158,89 



  B.  Ontvangsten 1 980 408,58 1 995 
795,65 

III. Andere (B-A) -1 189 573,39 3 210 
632,00 

  A. Uitgaven 1 285 205,39 1 285 
000,00 

  
 

1. Aflossing financiële schulden 1 285 205,39 1 285 
000,00 

  
 

a. Periodieke aflossingen 1 285 205,39 1 285 
000,00 

  
 

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 

  
 

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 

  
 

3. Overige transacties 0,00 0,00 

  B. Ontvangsten 95 632,00 4 495 
632,00 

  
 

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 4 400 
000,00 

  
 

2. Terugvordering van aflossing van 
financiële schulden 

95 632,00 95 632,00 

  
 

a. Periodieke terugvorderingen 95 632,00 95 632,00 

  
 

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 

  
 

3. Overige transacties 0,00 0,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1 376 468,43 -1 735 
408,08 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  1 753 441,59 1 753 
441,59 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  376 973,16 18 033,51 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 

  B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 376 973,16 18 033,51 

 
De autofinancieringsmarge bedraagt € 2 390 365,02. 
Overwegende dat de Balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 58.524723,24; 
Overwegende dat de Staat van Kosten en Opbrengsten (J7) als volgt is samengesteld: 

I. Kosten     13.405.429,63 
II. Opbrengsten   15.711.557,27 
III. Overschot van het boekjaar 2.306.127,64 

Gelet op de mondelinge toelichting van de schepen van financiën Johan Thomas; 
Gelet op de tussenkomsten van raadsleden Kris Wattez en Jan Haegeman, terug te vinden in het beknopt verslag bij dit besluit; 
Gelet op de stemming die volgende uitslag oplevert: 

- 21 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 0 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck. 
Besluit: 
Art. 1: De raad stelt de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2017, in bijlage bij dit besluit, vast en keurt ze goed. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marc De Pessemier, Marie-Jeanne De Temmerman - Raadsleden 
 
02 Dagorde: Financiën. Aanpassing 11 van het meerjarenplan 2014-2019. Intrekking. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheercyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden; 
Gelet op het raadsbesluit van 2 mei 2018 waarbij de wijziging 11 van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 
Overwegende dat de diensten van Agentschap binnenlands bestuur opmerkingen formuleren in verband met deze wijziging wegens 
niet aansluiten van papieren versie met digitale versie; 
Overwegende dat ABB adviseert om deze wijziging in te trekken; 
Gelet op de stemming die volgende uitslag oplevert: 

- 21 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 



- 0 onthoudingen 
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck. 
Besluit: 
Art. 1: De raad trekt de goedkeuring van de wijziging 11 van het meerjarenplan 2014-2019 in. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marc De Pessemier, Marie-Jeanne De Temmerman - Raadsleden 

 
03 Dagorde: Financiën. Budgetwijziging 2018-1. Intrekking. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheercyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden; 
Gelet op het raadsbesluit van 2 mei 2018 waarbij budgetwijziging 2018-1 werd goedgekeurd; 
Overwegende dat de diensten van Agentschap binnenlands bestuur opmerkingen formuleren in verband met deze wijziging wegens 
niet aansluiten van papieren versie met digitale versie; 
Overwegend dat de wijziging 11 van het meerjarenplan 2014-2019 wordt ingetrokken; 
Overwegende dat ABB adviseert om de budgetwijziging 2018-1 in te trekken; 
Gelet op de stemming die volgende uitslag oplevert: 

- 21 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 0 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck. 
Besluit: 
Art. 1: De raad trekt de budgetwijziging 2018-1 in. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marc De Pessemier, Marie-Jeanne De Temmerman - Raadsleden 
 
04 Dagorde: Financiën. Aanpassing 12 van het meerjarenplan 2014-2019. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheercyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de beleids- en 

beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden; 
Gelet op het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/12; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 2019 € 
217.752 bedraagt; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 13 ja-stemmen 
- 3 neen-stemmen 
- 6 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/12, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 365.388 in 2018 
- € 377.164 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 977.030.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en de dienst financiële 
organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering aangeleverd aan de 
toezichthoudende overheid. 
Namens de raad, 
 
 



 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marc De Pessemier, Marie-Jeanne De Temmerman - Raadsleden 
 
05 Dagorde: Financiën. Budgetwijziging 2018-2. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheercyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2013; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden; 
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/12; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2018/2; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 365.388 en de autofinancieringsmarge          € 217.752 bedraagt in 2018; 
Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/12 en dat derhalve de budgetwijziging 
2018/2 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/12; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 13 ja-stemmen 
- 3 neen-stemmen 
- 6 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2018/2, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 217.752. 
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en de dienst financiële 
organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering verstuurd aan de 
toezichthoudende overheid. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
06 Dagorde: OCMW Brakel. Aanpassing nr. 9 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019. 

Gelet op de nieuwe gemeenwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op artikel 148 § 1 van het OCMW-decreet; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 april 2018 van de OCMW-raad betreffende de vaststelling van aanpassing nr 9 aan het 
meerjarenplan 2014-2019; 
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan een verlaging van de gemeentelijke bijdrage inhoudt; 
Overwegende dat de 50-dagen goedkeuringstermijn aangevangen is op 19 mei 2018, daags na de aflevering van het OCMW besluit 
en de onderliggende stukken; 
BESLUIT: 
Art.1 : De raad keurt van de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW 2014-2019/8 ,zoals vastgesteld door de OCMW-raad 
in zitting van 26 april 2018, goed. De gemeentelijke werkingstoelagen worden als volgt vastgesteld: 
- 2018 : € 970.000 
- 2019 : € 1.268.000 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de Voorzitter van het OCMW.  
- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
07 Dagorde: OCMW Brakel. Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2018. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het OCMW-decreet; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 26 april 2018 betreffende de vaststelling van het budgetwijziging 1/2018 van het 
OCMW; 
Gelet op het gunstig advies d.d. 23 april 2018 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het ontwerp van de 
budgetwijziging 1/2018 van het OCMW; 
Gelet dat de voorziene gemeentelijke toelagen binnen de perken vallen als deze voorzien het meerjarenplan 2014-2019; 
BESLUIT: 

Art.1 : Er wordt kennis genomen van de budgetwijziging 1/2018 van het OCMW. 
 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
08 Dagorde: Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon. 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, art. 43, §2, 2°; 
Overwegende dat de terugbetaling van de gemeentelijke geschenkbonnen vanaf 21 november 2017 onbeperkt ingevoerd werd; 
Overwegende dat er een aantal geschenkbonnen van voor deze datum vervallen waren volgens het oude reglement; 
Gelet op het voorstel van het college om deze bonnen toch uit te betalen; 
Gelet op de stemming waarvan 22 raadsleden deelnemen en welk volgende uitslag heeft: 
22 ja stemmen 
0 neen-stemmen 
0 onthoudingen 
Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De geschenkbonnen op bijgevoegde lijst bij dit besluit voor een bedrag van € 1.200 worden betaalbaar gesteld. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de financieel directeur krijgt het bevel tot uitbetaling. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
09 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. EANDIS. Verlenging kaderovereenkomst voor energiediensten. 

Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat de gemeente Brakel voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen die via optreedt via EANDIS System 
Operator CVBA; 
Gelet op de kaderovereenkomst dd. 4 juli 2011 tussen de gemeente Brakel en Intergem; 
Overwegende dat deze overeenkomst is komen te vervallen op 1 juni 2018; 
Gelet op het voorstel “addendum kaderovereenkomst”; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voornoemd addendum; 



Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het voorstel van “addendum kaderovereenkomst” tussen de gemeente Brakel en Intergem wordt goedgekeurd; 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° Intergem, F. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 

Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
10 Dagorde: Sportdienst. Subsidiereglement voor erkende sportverenigingen. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°; 
Overwegende dat naar aanleiding van het decreet betreffende het afschaffen van sectorale subsidis aan lokale besturen een ontwerp 
van nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen werd opgesteld; 
Overwegende dat de gemeentelijke sportraad haar akkoord over voorliggende ontwerp heeft gegeven; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het goedkeuren van voorliggend ontwerp van 
subsidiereglement; 
Gelet op de éénparige gunstige stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT: 
Artikel 1: Het subsidiereglement sportverenigingen, zoals opgenomen in artikel 2 van dit bsluit, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN 

Artikel 1 
Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden de subsidies uitgekeerd.  
Artikel 2 
De toekenning van subsidiëring aan sportverenigingen gebeurt aan de hand van de ingediende subsidieaanvraag met 
betrekking tot het voorbije werkingsjaar.  
Artikel 3 
De sportdienst legt de subsidieaanvraag, samen met een advies van de sportraad, voor aan het College van Burgemeester 
en Schepenen, dat de sportverening al dan niet subsidieert. 
De sportvereniging moet jaarlijks voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die het gemeentebestuur heeft bepaald.  
Artikel 4 - De subsidieprocedure: 
- De subsidieaanvraag is te verkrijgen vanaf de 3de dinsdag van de maand april van het betrokken jaar op de 

gemeentelijke sportdienst en op de gemeentelijke website.  
De subsidieaanvraag wordt elektronisch door de gemeentelijke sportdienst naar alle erkende sportverenigingen 
opgestuurd. Een papieren versie is steeds ter beschikking op de sportdienst. 

- De subsidieaanvraag moet voor 1 juni van het betrokken jaar bij de gemeentelijke sportdienst worden ingediend. 
- Het bekend maken van de subsidies vindt plaats voor 1 juli van het betrokken jaar. 
- Tijdens de eerste 2 weken van de maand juli van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College 

van Burgemeester en Schepenen.  
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 1 oktober van het betrokken jaar. 
- De subsidieaanvraag dient persoonlijk of elektronisch (sportdienst@brakel.be) aan de gemeentelijke sportdienst te 

worden bezorgd.  
- Bij indiening zal een ontvangstbewijs verkregen worden.  
- Elke sportvereniging waarvan het subsidiedossier laattijdig door de sportdienst ontvangen wordt, zal geen aanspraak 

kunnen maken op de subsidie van het betrokken werkingsjaar. 
Artikel 5 
De sportvereniging dient gedurende een seizoensperiode van minimum 30 weken minstens wekelijks één sportactiviteit in 
clubverband aan te bieden of zelf te organiseren. 
Artikel 6 
Onder jeugdsport wordt verstaan sportbeoefening tot en met 18 jaar. 

Artikel 7 
De sportvereniging moet de subsidie respectievelijk gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend. Het 
gemeentebestuur (alsook de gemeentelijke sportdienst en/of sportraad) heeft steeds het recht om de gegeven informatie, 
bewijsstukken en boekhoudkundige gegevens op te vragen met inbegrip van controle ter plaatse. 
Indien blijkt dat deze gegevens van een desbetreffende sportvereniging niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, 
vervalt op dat moment de erkenning voor het huidige en daaropvolgende werkingsjaar en kunnen dus bijgevolg voor die 
periode geen subsidies worden verkregen.  
De verenigingen / erkenningsaanvragers zijn verplicht hun volledige medewerking hieromtrent te verlenen. 
Artikel  8 
De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen via andere gemeentelijke adviesraden.   
De sportvereniging verliest de subsidie indien blijkt dat subsidies ontvangen worden via andere gemeentelijke adviesraden. 
Sportverenigingen welke opgehouden hebben te bestaan tijdens het betrokken werkingsjaar kunnen geen subsidies 
ontvangen. 
Artikel  9 
Sportverenigingen die ook een sportieve autonome werking hebben op andere gemeenten krijgen een fractie van het totaal 
bedrag, zijnde het totaal bedrag gedeeld door het aantal gemeenten waarin de club actief is. 
Artikel 10 - Berekening subsidies : 
1° Werkingssubsidie 
De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs toegekend door middel van een puntensysteem en volgens de procentuele 
verdeelsleutel: 
a) Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden (30%) 



1) Criterium a.1: de sportvereniging beschikt over gediplomeerde trainers 
 4 punten: per trainer zonder sporttechnisch diploma6 punten: per trainer met VTS-attest Aspirant-Initiator, per 

trainer met VTS-attest bewegingsanimator/Wegkapitein/ Jogbegeleider 
 10 punten: per trainer met VTS-diploma Initiator of een ander getuigschrift, door de VTS geassimileerd met 

Initiator  
 16 punten: per trainer met professioneel diploma Lichamelijke Opvoeding   

 (Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding) 
 per trainer met VTS-diploma Instructeur B of een ander  
 getuigschrift, door de VTS geassimileerd met Instructeur B 

 18 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer B of een ander getuigschrift, door de VTS geassimileerd met 
Trainer B 

 20 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer A of een ander getuigschrift, door de VTS geassimileerd met 
Trainer A 

Voorwaarden criterium 1:  
 Een ploeg/categorie staat gedurende een seizoensperiode van 5 maanden wekelijks onder leiding van een 

‘gediplomeerd’ trainer. Wanneer een trainer tijdens het seizoen vervangen/ontslagen wordt door een andere 
trainer is enkel het diploma van de trainer het langst in dienst geldig. 

 Er is slechts één diploma (algemeen + specifiek gedeelte) per trainer geldig.  
 Eén ploeg/categorie bevat minstens 5 actieve spelers/leden.  
 Het diploma van een trainer is enkel geldig binnen de sporttak zelf.  
 Een kopij van het diploma en trainingsschema per opgegeven trainer dient te worden toegevoegd.  
2) Criterium a.2: volgen van opleidingen/bijscholingen voor trainers 
1 punt : per opleidings- of bijscholingscertificaat voor zowel gediplomeerde als niet-gediplomeerde trainers met een 

maximum van drie bijscholingen per trainer 
Voorwaarden criterium 1.2:  
 Het zijn opleidingen/bijscholingen die in het verlengde van de sporttak liggen die door de sportvereniging wordt 

beoefend. Een tennisclub die een bijscholing voor voetbal volgt komt dus NIET in aanmerking.                                                     
Deze bijscholingen zijn op sporttechnisch gebied (didactiek, communicatie,…) gericht. Andere zaken komen 
hiervoor niet in aanmerking.  

 Een kopij van opleidings- of bijscholingscertificaat dient te worden toegevoegd. 
3) Criterium a.3: de sportvereniging werkt met gespecialiseerde trainers voor specifieke doelgroepen 
a.3.1 Volgen van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1 + Module 2) 
 10 punten: begeleiden van sportende senioren (per attest: geslaagd in het lopende werkingsjaar) 
 10 punten: begeleiden van sporters met een handicap (per attest: geslaagd in het lopende werkingsjaar) 
a.3.2 Attesten van aanvullende sporttakgerichte opleidingen (Module 1 + Module 2) 
 4 punten: per opleidingsattest voor het begeleiden van sportende senioren 
 4 punten: per opleidingsattest voor het begeleiden van sporters met een handicap 
Voorwaarden criterium 1.3: 
 Zowel module 1 als module 2 moeten worden volbracht (= geslaagd zijn).  
 Een kopij van het attest (aanvullende sporttakgerichte opleidingen) dient te worden toegevoegd. 

b) Aanbod en doelgroepen (30%) 
1) Criterium b.1: integratie van specifieke doelgroepen in de eigen sportvereniging 
 10 punten: integratie van personen met een handicap in de reguliere werking van de sportvereniging o.l.v. een 

gespecialiseerde begeleider 
 10 punten: integratie van senioren (vanaf 55 jaar) in de reguliere werking van de sportvereniging o.l.v. een 

gespecialiseerde begeleider 
Voorwaarden criterium b.1:  
 Een bewijs van integratie van de betrokken persoon/personen dient te worden toegevoegd.  
2) Criterium b.2: activiteiten/initiatieven voor specifieke doelgroepen in de eigen sportvereniging 
 10 punten: per activiteit/initiatief in samenwerking met een kansarmenvereniging, een gehandicaptenvereniging 

(enkel van toepassing voor niet-G-sportverenigingen), een seniorenvereniging (enkel van toepassing voor niet-
seniorensport verenigingen). 

Voorwaarden criterium b.2:  
 Een kopij van de activiteit/het initiatief dient te worden toegevoegd. 
 Er zijn maximaal 30 punten per sportvereniging per jaar te verdienen. 
3) Criterium b.3: invoeren van de kansenpas in de eigen sportvereniging 
Van toepassing voor sportverenigingen die een inspanning leveren om iedere inwoner van Brakel die voldoet aan de 
specifieke voorwaarden van de kansenpas te laten genieten van minimum 50% tussenkomst in het lidgeld. Het 
O.C.M.W. is hierbij het aanspreekpunt bij uitstek. 
 40 punten : 50% korting op het lidgeld door de sportvereniging toegekend. 
4) Criterium b.4: de sportvereniging biedt een aantrekkelijk activiteitenaanbod op verschillende niveaus 
b.4.1 Deelnemen 
 1 punt: per deelname aan een recreatieve wedstrijd/toernooi georganiseerd door een andere sportvereniging 
 3 punten: per deelname aan een internationale recreatieve wedstrijd/toernooi van een andere sportvereniging 
Voorwaarden criterium b.4.1:  
 Een bewijs van deelname dient te worden toegevoegd.  
 Er zijn maximaal 15 punten per sportvereniging per jaar te verdienen.  
b.4.2 Organiseren 

 2 punten: per georganiseerde recreatieve wedstrijd/toernooi in samenwerking met een andere sportvereniging 
 5 punten: per georganiseerde ééndaagse kwalitatieve stage 
 10 punten: per georganiseerde meerdaagse kwalitatieve stage of recreatieve internationale ontmoeting 
Voorwaarden criterium b.4.2:  
 Een bewijs van organisatie dient te worden toegevoegd. 
 Er zijn maximaal 30 punten per sportvereniging per jaar te verdienen.  
b.4.3 Aantal competitieve wedstrijden 
 3 punten: tot 20 
 5 punten: van 21 t.e.m. 50 
 10 punten: van 51 t.e.m. 100 
 15 punten: van 101 t.e.m. 150 
 25 punten: vanaf 151 
Voorwaarden criterium b.4.3: 
 Een kopij van de wedstrijdkalender(s) (=alle categorieën) dient te worden toegevoegd. 
5) Criterium b.5 : de sportvereniging werkt mee/neemt deel aan organisaties van lokale en/of bovenlokale 

initiatieven 
 10 punten: per deelname/medewerking aan een ééndaags project georganiseerd door de Brakelse sportdienst, ILV 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen, SVS of andere intergemeentelijke organisaties (bijvoorbeeld sportkampen, 
lessenreeks, SNS) 

 20 punten: per deelname/medewerking aan een meerdaags project georganiseerd door de Brakelse sportdienst, 
ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen, SVS of andere intergemeentelijke organisaties (bijvoorbeeld 
sportkampen, lessenreeks, SNS) 

Voorwaarden criterium b.5: 



 Een bewijs van deelname of medewerking dient te worden toegevoegd. 
 Er zijn maximaal 70 punten per sportvereniging per jaar te verdienen. 

c) Structuur van de sportvereniging (30%)   
1) Criterium c.1: de bestuurders van de sportvereniging volgen bijscholingen 
 2 punten: per bestuursgerichte bijscholing (= bijscholingscertificaat) en met een maximum van 3 bijscholingen per 

bestuurder 
Voorwaarden criterium c.1: 
 Een kopij van het bijscholingscertificaat/bewijs van deelname dient te worden toegevoegd.  
2) Criterium c.2: betrokkenheid van de sportvereniging bij de gemeentelijke sportraad 
 10 punten: aanwezigheid van de sportvereniging op de Algemene Vergadering van de gemeentelijke sportraad 
 25 punten: per actieve deelname van de sportvereniging aan een activiteit van de gemeentelijke sportraad Deze 

activiteiten zullen jaarlijks specifiek vermeld worden op de formulieren van de subsidieaanvraag. 
d) Jeugdleden (10%) 
Totaal aantal actieve jeugdleden    
 5 punten: tussen 1 en 20 leden 
 10 punten: tussen 21 en 40 leden 
 20 punten: tussen 41 en 80 leden 
 30 punten: tussen 81 en 150 leden 
 40 punten: tussen 151 en 200 leden 
 50 punten: > 200 leden 
Voorwaarden 
 Enkel voor sportverenigingen met een aparte jeugdwerking (afzonderlijk jeugdbestuur)  
 onder leiding van jeugdtrainers. 

 De leeftijd die bereikt werd op 1 januari van het betrokken werkjaar wordt in rekening genomen. 
 Een kopij van de officiële jeugdledenlijst met geboortedatum dient als bewijs  
 te worden toegevoegd. 
 Occasionele deelnemers aan bijvoorbeeld een initiatie, lessenreeks, sportkamp, toernooi komen niet onder de categorie 

van lidmaatschap. 
e) Infrastructuur (apart budget = € 10.000) 
De sportvereniging beschikt over sportinfrastructuur waarvoor in het onderhoud moet worden voorzien, eigen aan de 
sporttak. 
Er wordt een optelsom gemaakt van de verschillende infrastructuurkosten die een sportvereniging heeft. Naargelang de 
grootte van het bedrag wordt een puntenaantal toegekend. 
Volgende kosten komen in aanmerking : 
 nutsvoorzieningen : water, elektriciteit, gas en stookolie. 
 onroerende voorheffing eigen accommodatie, aflossing lening voor bouw of            verbouwing. 
 jaarlijkse sportspecifieke onderhoudswerken sportterrein(en). 
 infrastructuurwerken : sanitair en kleedkamers (uitbreiding/renovatie). 
1 punt: per schijf van € 250 kosten met een absoluut maximum van 100 punten (of € 25.000) op jaarbasis. 
Voorwaarden  
 Sportmateriaal en cafetaria vallen niet onder de term infrastructuur. 
 Facturen dienen als bewijs te worden ingediend. 
Het totaalbedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle sportverenigingen is het basisbedrag per 
punt. Het bedrag per punt vermenigvuldigd met het aantal punten = de werkingssubsidie. 
2° Directe jeugdtrainerssubsidie 
Hiervoor wordt een verdeelbaar budget ten bedrage van maximaal € 3.000 voorzien.  
Indien dit totaalbedrag wordt overschreden, zal deze tussenkomst evenredig worden verdeeld, indien een restbedrag zal dit 
bij de jeugdsubsidie geteld worden. 
Criterium: financiële tussenkomst in opleidingen voor jeugdtrainers, jeugdsportcoördinatoren en speciale jeugdtrainers voor 
speciale doelgroepen 
Voorwaarden criterium: 
 terugbetaling cursusgelden aan de sportvereniging wanneer een opleiding is gevolgd en enkel wanneer men daarvoor 

is geslaagd.  
 Een kopij van het geslaagde attest dient toegevoegd te worden. 
3° Jeugdsportsubsidie 
Ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de jeugdwerking binnen de sportvereniging. 
Een bedrag wordt voorzien voor de jeugdwerking. 
Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle sportverenigingen is het basisbedrag per punt. Het 
bedrag per punt vermenigvuldigd met het aantal punten = de jeugdsportsubsidie. 
Dit is enkel van toepassing voor sportverenigingen met een aparte jeugdwerking (afzonderlijk jeugdbestuur) onder leiding 
van jeugdtrainers. 
Volgende doelstellingen komen aan bod: 
 subsidiëring in functie van gekwalificeerde jeugdtrainers en/of jeugdsportcoördinatoren in de sportvereniging 
 meer gespecialiseerde jeugdsportbegeleiders voor specifieke doelgroepen in de sportvereniging 
a) subsidiëring in functie van gekwalificeerde jeugdtrainers en/of jeugdsportcoördinatoren in de sportvereniging 

1) Criterium a.1: de sportvereniging werkt met gediplomeerde trainers 
 4 punten : per trainer zonder sporttechnisch diploma 
 6 punten: 

per trainer met VTS-attest Aspirant-Initiator  
per trainer met VTS-attest Bewegingsanimator/ Wegkapitein/  
Jogbegeleider 

 8 punten: per trainer met VTS-diploma Initiator of een ander getuigschrift, door de VTS geassimileerd met Initiator  
 16 punten: 

per trainer met professioneel diploma Lichamelijke Opvoeding (Bachelor of Master Lichamelijke Opvoeding) 
per trainer met VTS-diploma Instructeur B of een ander  
getuigschrift, door de VTS geassimileerd met Instructeur B 

 18 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer B of een ander getuigschrift,   
door de VTS geassimileerd met Trainer B 

 20 punten: per trainer met VTS-diploma Trainer A of een ander getuigschrift,  
 door de VTS geassimileerd met Trainer A 
Voorwaarden criterium a.1: 
 Een ploeg/categorie staat gedurende een seizoensperiode van minimum 5 maanden wekelijks onder leiding van 

een gediplomeerd trainer. Wanneer een trainer tijdens het seizoen vervangen/ontslagen wordt door een andere 
trainer is enkel het diploma van de trainer het langst in dienst geldig. 

 Er is slechts één diploma (algemeen + specifiek gedeelte) per trainer geldig.  
 Eén ploeg/categorie bevat minstens 5 actieve spelers/leden.  
 Het diploma van een trainer is enkel geldig binnen de sporttak zelf.  
 Een kopij van het diploma en trainingsschema per opgegeven dient te worden toegevoegd.  
2) Criterium a.2: volgen van opleidingen/bijscholingen voor jeugdtrainers 
1 punt: per opleidings- of bijscholingscertificaat voor zowel gediplomeerde als niet-gediplomeerde jeugdtrainers met 
een maximum van drie bijscholingen per sportbegeleider 



Voorwaarden criterium a.2:  
 Het zijn opleidingen/bijscholingen die in het verlengde van de sporttak liggen die door de sportvereniging wordt 

beoefend. Een tennisclub die een bijscholing voor voetbal volgt komt dus NIET in aanmerking.                                                    
Deze bijscholingen zijn op sporttechnisch gebied (didactiek, communicatie,…) gericht. Andere zaken komen 
hiervoor niet in aanmerking.  

 Een kopij van opleidings- of bijscholingscertificaat dient te worden toegevoegd. 
3) Criterium a.3: de sportvereniging werkt met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren 
 5 punten : per jeugdsportcoördinator met minimaal VTS-diploma initiator 
 10 punten: per jeugdsportcoördinator met VTS-diploma jeugdsportcoördinator of diploma bachelor/master 

lichamelijke opvoeding 
Voorwaarden criterium a.3: 
 Een kopij van het diploma initiator of hoger, jeugdsportcoördinator of diploma  

bachelor/master L.O. dient te worden toegevoegd. 
 Maximaal 1 jeugdsportcoördinator per 50 jeugdleden en minimum van 2 categorieën. 
4) Criterium a.4: volgen van opleidingen voor jeugdsport-coördinatore 
5 punten: per diploma (VTS-diploma of een ander getuigschrift, door de VTS geassimileerd: voorwaarde = geslaagd in 
het lopende werkingsjaar)  
Voorwaarden criterium a.4: 
 Een kopij van het opleidingsattest als bewijs toevoegen. 
5) Criterium a.5: volgen van bijscholingen voor jeugdsport-coördinatoren 
3 punten: per bijscholingscertificaat (maximaal 3 bijscholingscertificaten per jeugdsportcoördinator) 
Voorwaarden criterium a.5: 
 Een kopij van bijscholingscertificaat als bewijs toevoegen.  

b) meer gespecialiseerde jeugdsportbegeleiders voor specifieke doelgroepen in de eigen sportvereniging 
Criterium: werken met gespecialiseerde jeugdtrainers voor specifieke doelgroepen  
6 punten per opleidingsattest voor het begeleiden van jeugdsporters met een handicap 
Voorwaarden criterium: 

 Zowel module 1 als module 2 moeten worden volbracht (= geslaagd zijn).  
 Een kopij van het attest (aanvullende sporttakgerichte opleidingen) dient te worden toegevoegd. 

4° Subsidie voor nieuwe opstartende sportverenigingen.  
Hiervoor wordt een verdeelbaar budget ten bedrage van maximaal € 1.000 voorzien. 
Iedere nieuwe sportvereniging ontvangt € 500 aan subsidiegelden indien aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan (cfr. 
erkenninsreglement voor sport-verenigingen). Indien dit totaalbedrag wordt overschreden, zal deze tussenkomst evenredig 
worden verdeeld, indien een restbedrag zal dit bij de werkingssubsidie geteld worden. 
Criterium 1.1: startsubsidie nieuwe sportverenigingen 
€ 500,00 subsidie voor het opstarten van een nieuwe sportvereniging 
Voorwaarde 
Officieel erkend worden/zijn als sportvereniging - voldoen aan de erkennings- voorwaarden cfr. Reglement tot 
gemeentelijke erkenning van sportverenigingen waarbij o.a. een bestaan van minstens 6 maanden dient te worden 
voorgelegd. 

Artikel 2: Het besluit dd. 21 oktober 2013 en 15 september 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende “subsidiereglement 
voor organiserende verenigingen” wordt opgeheven. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
11 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

1° Overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse 
Ardennen. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 5°; 
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, artikel 6; 

Gelet op het ontwerp van “overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voornoemde overeenkomst; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan “overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Burensportdienst 
Vlaamse Ardennen”. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 



André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
12 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

1° Resultatenrekening en balans 2017 
2° Budget 2018 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 5°; 
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat de gemeente Brakel deelneemt aan de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
Gelet op het ontwerp van resultatenrekening en balans 2017 en budget 2018; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voornoemde financiële 
documenten; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan: 
1° resultatenrekening 2017 
2° balans 2017 

3° budget 2018 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° de sportdienst 
2° interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
13 Dagorde: Verkaveling Kasteelstraat/Spoorwegstraat. Naamgeving nieuwe weg.  

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op de beslissing dd. 14 april 2016 op naam van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen tot het afleveren van een 
verkavelingsvergunning met als adres Kasteelstraat - Spoorwegstraat te Brakel en met kadastrale ligging: 01e Afdeling, sectie A , 
perceelnummer 1732A voor 1 lot voor een ééngezinswoning & 6 loten voor groepswoningbouw; 
Gelet op het besluit dd. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring onder voorwaarden tot overname 
van het voorstel van toekomstig openbaar domein; 
Overwegende dat in deze verkaveling nieuwe wegen zijn voorzien die in het openbaar domein zullen opgenomen worden; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot het toekennen van de naam Kasteelpark; 
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat: 

22 ja-stemmen 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
BESLUIT 
Artikel 1: Het openbaar domein in voornoemde verkaveling krijgt als naam “Kasteelpark”. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° de gemeentelijke dienst burgerzaken 
2° de gemeentelijke GIS-ambtenaar 
3° notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel 
4° Bostoen, Koninginnelaan 2 bus 3, 9031 Drongen 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: André Flamand - Schepen 
Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 

 
14 Dagorde: Verkavelingsvergunning V/2017/037 voor het verkavelen van het terrein gelegen te 

Everbeek Boven, Brakel, in het binnengebied tussen de straten Steneplein, Kroonstraat, Muiterij, 



Maandagstraat: verkaveling in 40 kavels. 
1° Beslissing over wegenisaanleg, nutsvoorzieningen, aanhorigheden en groenaanleg. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en artikel 43, §2, 12°; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.17. en 4.3.5. VCRO; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
dd. 27/11/2015, artikel 47: Beslissing over de zaak der wegen: ‘Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis 
van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de 
gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde 
omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een 
omgevingsvergunningscommissie vereist is’. 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
dd. 27/11/2015, artikel 13 inzake de gewone en de vereenvoudigde procedure, waarbij vergunningsaanvragen die wegenwerken 
omvatten waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, behandeld worden volgens de gewone vergunningsprocedure;  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
dd. 27/11/2015, hoofdstuk 5 inzake de algemene bepalingen van het openbaar onderzoek;  
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning (V/2017/037) voor gronden te Steneplein, Kroonstraat, Muiterij, Maandagstraat, 
betreffende 40 kavels; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gevoerd van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018; 
Overwegende dat één bezwaarschrift werd ingediend; 
Gelet op het plan “Wegenis- en rioleringsontwerp” en de verklaring van kosteloze grondafstand op naam van Dhr. Jo Gosseye, 
Brusselsestraat 43, 9660 Brakel, gevolmachtigd door de verkavelaar Dhr. Francis Geernaert, zaakvoerder van de N.V. Greencorner, 
Bellevue 5/301, 9050 Gent,  gevoegd bij de aanvraag (aanvulling dd. 23/01/2018), waarbij er wordt verklaard dat ‘de openbare 

wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen alsook de gronden waarop ze komen, vrij en onbelast en zonder kosten af te 
staan die wordt ingeschakeld in het openbaar domein, af te staan aan de gemeente Brakel op een door de gemeente vast te stellen 
datum en in elk geval bij de eindoplevering van de werken’; 
Gelet op de verbintenis op naam van Dhr. Jo Gosseye, Brusselsestraat 43, 9660 Brakel, gevolmachtigd door de verkavelaar Dhr. 
Francis Geernaert, zaakvoerder van de N.V. Greencorner, Bellevue 5/301, 9050 Gent,  gevoegd bij de aanvraag om de wegenbouw 
en andere werken vermeld in de beschrijving op eigen kosten uit te voeren (op kosten van de aanvrager/verkavelaar);  
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot overname van het voorstel van openbaar domein 
met wegenis overeenkomstig het bijgevoegd plan “Wegenis- en rioleringsontwerp”, mits naleving van de lasten en voorwaarden 
opgenomen in de verkavelingsvergunning; 
Gelet op de stemming waar 21 leden aan deelnemen met als resultaat: 

21 ja stemmen 
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan de overname van het voorstel van openbaar domein met wegenis zoals weergegeven in 
het plan “Wegenis- en rioleringsontwerp”. 
Artikel 2: Uiterlijk na twee jaar na de datum van de allerlaatste definitieve oplevering (indien een gefaseerde uitvoering), wordt de 
notariële akte aan de gemeente voorgelegd. Bij het niet-respecteren van deze termijn, en zolang de akte niet wordt getekend, blijft 
het onderhoud van de volledige zone bedoeld als openbaar domein overeenkomstig het bijgevoegd plan “Wegenis- en 
rioleringsontwerp”, met wegenis, nutsleidingen, groenvoorzieningen en gebruikelijke aanhorigheden ten laste van de verkavelaar. 
Artikel 3: De verkavelaar, Dhr. Francis Geernaert, zaakvoerder van de N.V. Greencorner, Bellevue 5/301, 9050 Gent is gehouden de 
kosten die verbonden zijn aan de overdracht van dit voorstel van openbaar domein te betalen. 
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° het college van burgemeester en schepenen 
2° Notaris Olemans, t.a.v. dhr. Dhr. Francis Geernaert, zaakvoerder van de N.V. Greencorner, Bellevue 5/301, 9050 Gent 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 

15 Dagorde: Gebouwen. Zwembad. Aanpassen differentieelschakelaars. Gunning overeenkomstig art. 
157 Gemeentedecreet. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 157 ; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de 
opdracht aan Rebotec, Heksteelstraat 9 te 9660 Brakel, tegen het totaalbedrag van € 3.121,82 excl. btw of € 3.777,40 incl. btw 
voor de opdracht “Gebouwen. Zwembad. Aanpassen differtentieelschakelaars” ; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 157 van het Gemeentedecreet de gemeenteraad onverwijld op de hoogte dient gebracht te 
worden van de beslissingen die hierop gebaseerd zijn : 
BESLUIT : 
Enig art. : De gemeenteraad neemt kennis van het besluit 04 juni 2018 van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
de goedkeuring van de opdracht aan Rebotec, Heksteelstraat 9 te 9660 Brakel, tegen het totaalbedrag van € 3.121,82 excl. btw of € 
3.777,40 incl. btw voor de opdracht “Gebouwen. Zwembad. Aanpassen differtentieelschakelaars”. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
16 Dagorde: Perreveld 10. Offerte Farys bettreffende herstel riolering. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van TMVW en dit 
vanaf 01 mei 2005 ; 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om over te gaan tot een gedeeltelijke vervanging van de riolering t.h.v. Perreveld 
10 t.g.v. ingegroeide boomwortels; 
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om over te gaan tot de gedeeltelijke vervanging van de riolering t.h.v. 
Perreveld 10 en dit tegen een raming van € 11.901,44 incl. btw 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Farys toe te kennen; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt ; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming ; 

BESLUIT : 
Art.1 : De opdracht tot een gedeeltelijke vervangen van de riolering ter hoogte van Perreveld 10 tegen een raming van € 11.901,44 
incl. btw wordt toegewezen aan Farys.. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys, aan de financieel beheerder en aan de financiële dienst 
van onze gemeente. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
17 Dagorde: Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Duurzaam energie-en klimaatactieplan. 

Gelet op het Gemeentedecreet;  
Overwegende dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de klimaatverandering een 
feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate verantwoordelijk voor is;  
Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft 
verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te reduceren ten opzichte van 1990;  
Overwegend dat de Europese Commissie het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ gelanceerd heeft om de 
inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale 
overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, vooral wanneer we bedenken 
dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke activiteiten;  
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook de lokale 
stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren;  
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale en regionale overheden 
hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen 
klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te 
betrekken;  
Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw dienen te 
nemen en het voorbeeld moeten geven;  

Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050 en 
in haar goedgekeurd klimaatplan van 2 september 2015 vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen 
(groene energie van eigen bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, blauw-groene 
landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie); 
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als regionaal coördinator van het 
Burgemeestersconvenant;  
Gelet op de beslissing van het College dd. 7 november 2016 tot principiële goedkeuring deel te nemen aan het groepsproject 
“Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie – Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” in samenwerking met SOLVA, 
Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Het groepsproject heeft een looptijd van drie jaar en heeft 3 
doelstellingen: 

1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, 
Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm zich tot het uitschrijven van een 
gezamenlijk klimaatplan met een plaatselijke focus en acties. 

2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en strategie ontwikkeld met de 22 steden 
en gemeenten op het grondgebied. 

3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen door de 22 steden en gemeenten uitgevoerd worden op eigen 
grondgebied en/of samen met naburige gemeenten via kostendelend principe. 

 
Overwegende dat het eerste jaar van het project achter de rug is en de eerste doelstelling, namelijk de opmaak van een gezamenlijk 
klimaatplan, onder begeleiding van studiebureau Zero Emission Solutions en het projectteam van de 3 partners, werd behaald. 
Gelet dat de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekende te Herzele op 27 januari 2017 voor de opmaak van een gezamenlijk 
klimaatplan voor de 13 deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit gezamenlijk klimaatplan heeft een dubbele 
doelstelling, namelijk de vermindering van de CO2 uitstoot op het gezamenlijke grondgebied met 40% tegen 2030 t.o.v. 2011 



(mitigatiemaatregelen) en het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen 
(adaptatiemaatregelen. Dit plan werd opgemaakt via een regionaal en individueel traject op maat van elke deelnemende gemeente. 
Het traject bestond uit 6 fases, met in totaal 58 bijeenkomsten: 
 

 
Naast dit participatietraject van 6 fases werden 2 stuurgroepen georganiseerd (7/9/17 & 22/3/18) en 1 netwerkevent 
(23/2/18). In de stuurgroep zetelen zowel de burgemeester, de schepen voor milieu en de milieu- of duurzaamheidsambtenaar 
van de 13 steden en gemeenten uit het project. Daarnaast werden ook burgemeester, schepen en ambtenaar van de 6 steden 
en gemeenten met een lopende klimaat- of energieplan uitgenodigd.  
Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een klimaatplan voor de 13 steden en gemeenten samen. Dit finale klimaatplan bestaat 
uit 2 documenten: een beleidstekst en een maatregelentabel. De maatregelentabel is een Excel document dat bestaat uit 12 
lijsten met 64 maatregelen en 325 acties. 

Overwegende dat de stuurgroep Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van 22/3/2018 voorstelde om - voor de uitvoering van 
maatregelen uit het voorliggende klimaatplan - een klimaatfonds per gemeente te voorzien. Dit klimaatfonds is een extra jaarlijks 
werkingsbudget (naast de bestaande middelen), te voorzien vanaf 2019 tot 2030. Voor Brakel bedraagt dit klimaatfonds 30.000 
euro per jaar. In totaal wordt zo voor de 13 steden en gemeenten samen een jaarlijks budget van € 500.000 extra 
werkingsmiddelen voorzien. Daarnaast worden door de steden en gemeenten ook bestaande middelen ingezet voor 
klimaatgerelateerde maatregelen of worden er in het bestaande beleid andere accenten gelegd zonder financiële gevolgen. De 
budgettaire vertaling van de acties gebeurt in elke stad of gemeente via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota’s.  
Overwegende dat het klimaatplan door het projectteam wordt ingediend bij Europa, na de goedkeuring door de gemeenteraden van 
de 13 deelnemende steden en gemeenten. Ook de 2-jaarlijkse rapportering aan Europa zal gecoördineerd worden via de partners 
van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 
BESLUIT:  
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het voorliggend klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” en de daarbij horende 
maatregelen- en actietabel goed. Het klimaat plan gaat in vanaf de goedkeuring en loopt tot eind 2030.  
Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord om, voor de uitvoering van het klimaatplan, een klimaatfonds te voorzien, meer bepaald 
bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 30.000 euro. Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning van 
2019 tot en met 2030. 

Artikel 3: De gemeente zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, in uitvoering van het voorliggende 
klimaatplan en in het kader van het Burgemeestersconvenant, volgende stappen ondernemen: 
- de oprichting van een vaste werkgroep, een klimaatteam, van medewerkers en beleidsverantwoordelijken; 
- het uitvoeren van en deelnemen aan acties uit het klimaatplan om enerzijds de CO2-uitstoot op het grondgebied tussen nu 

(referentiejaar 2011) en 2030 gezamenlijk met de 13 steden en gemeenten met ten minste 40 % terug te dringen en 
anderzijds de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen (adaptatie); 

- maatschappelijke betrokkenheid creëren op het grondgebied via het actief betrekken van stakeholders bij het uitvoeren van 
acties;  

- voorzien in terugkoppeling naar de bevolking en belanghebbenden op regelmatige basis; 
- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (uit het goedgekeurd klimaatplan) in de meerjarenplanning; 
- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de vereiste acties te kunnen 

ondernemen;  
- ervaringen en knowhow delen met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de Europese Overheid.  

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA. SOLVA bezorgt dit op zijn beurt aan het EU secretariaat 
van het Burgemeestersconvenant en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
18 Dagorde: CGG Zuid Oost-Vlaanderen. Ontwerp samenwerkingsovereenkomst. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 en het decreet van 9 november 2016 van de Vlaamse Regering dat stelt dat de 
provinciebesturen in de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 november 2017 betreffende het samenwerkingsverband PISAD, uitkanteling van het 
Provinciaal Intern verzelfstandigd Agentschap (PISAD) naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheid Zuid-Oost-Vlaanderen 
(CGG ZOV) en het goedkeuren van nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het CGG ZOV; 



Gelet op het schrijven d.d. 11 mei 2018 van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen met de aanvraag verlenging samenwerkingsconvenant 
werkingskosten project Impulscontrole en Drug- & Alcoholproject, gelokaliseerd binnen CGG Zuid-Oost-Vlaanderen; 
Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsprotocol tussen CGG ZOV en steden/gemeenten; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voornoemd samenwerkingsprotocol; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Artikel 1: §1 Het samenwerkingsprotocol tussen gemeentebestuur en het CGG ZOV, zoals in bijlage van deze beslissing, wordt 
goedgekeurd. 
§2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° CGG, Sint Jozefsplein 2a, 9700 Oudenaarde 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 

Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
19 Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Overstap naar een ander regionaal ondersteuningsnetwerk in het 

basisonderwijs vanaf het schooljaar 2018-2019. Bekrachtiging collegebesluit d.d. 4 juni 2018. 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het decreet basisonderwijs; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 4 juni 2018 betreffende de overstap van het gemeentelijk basisonderwijs naar een ander 
Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen; 
Gelet dat voormelde beslissing moet bekrachtigd worden door de gemeenteraad; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld besluit te bekrachtigen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Enig artikel  : Het collegebesluit d.d. 4 juni 2018 betreffende de overstap van het gemeentelijk basisonderwijs naar een ander 
Ondersteuningsnetwerk Oost-Vlaanderen, wordt bekrachtigd. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
20 Dagorde: Gemeentepersoneel. Rechtspositieregeling. Aanpassing 1/2018. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2 en artikel 75 en artikel 103; 
Gelet op het besluit dd. 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, artikel 11 en 23; 
Gelet op het besluit dd. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Gemeentepersoneel. Delegatiebeslissing van 
rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van raad naar college”; 
Overwegende dat het college jaarlijks rapporteert over beslissingen betreffende de rechtspositieregeling, organogram en 
personeelsformatie; 
Gelet op het protocol van akkoord met de syndicale organisaties dd. 5 maart 2018 betreffende voorliggende aanpassing 1/2018 van 
de rechtspositieregeling; 
Gelet op het besluit dd. 23 mei 2018 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Gemeentepersoneel. 
Aanpassing 1/2018 RPR”; 
Overwegende het voorstel om kennis te nemen van het besluit dd. 23 mei 2018 op naam van het college van burgemeester en 
schepenen voor wat betreft de aanpassing 1/2018 van de rechtspositieregeling; 
BESLUIT 
Enig artikel: Kennis wordt genomen van aanpassing 1/2018 van de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen dd. 23 mei 2018. 
Namens de raad, 
 
 
 
 



Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
21 Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden parkeren : Serpentestraat, 

Sint-Sebastiaanplein en Teirlinckstraat. 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 

Gelet op het KB houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
bepaald worden; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede politie meer 
bepaald betreffende de openbare veiligheid; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement  
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een parkeerverbod in te voeren in volgende straten : 
- Serpentestraat, langs zijkant woning Wielendaalstraat nr 30, over een afstand van 15m richting Theo Brakelstraat : de aldaar 
geparkeerde wagens belemmeren het indraaien van vrachtwagens, alsook de vlotte doorgang op het kruispunt 
Wielendaalstraat/Serpentestraat; 
- Sint-Sebastiaanplein, ter hoogte van woning nr 4 : de aldaar geparkeerde wagens beletten de vrachtwagens om de binnenplaats 
van woning nr 6 (boerderij) te bereiken; 
- Teirlinckstraat tussen woningen nrs 11 en 17 : de aldaar geparkeerde wagens beletten de bewoners om hun oprit af of op te 
rijden; 
Gelet dat het louter gemeentewegen betreft; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : Er wordt verboden parkeren ingevoerd in :  
- Serpentestraat, langs zijkant woning Wielendaalstraat nr 30, over een afstand van 15m richting Theo Brakelstraat; 
- Sint-Sebastiaanplein, ter hoogte van woning nr 4; 
- Teirlinckstraat tussen woningen nrs 11 en 17; 
Art. 2 : De in artikel 1 getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden E3 
Art. 3 : Deze verordening zal overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet worden bekend gemaakt. 
Art. 4 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de wet betreffende de Politie van 
het Wegverkeer. 
Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  
- afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 
- de politiezone Brakel; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Lien 
Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - 
Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Marie-Jeanne De Temmerman - Raadslid 
 
22 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: “Sanitair recreatiedomein De 

Rijdtmeersen. Privacyverklaring en addendum”. 
Gelet op het feit dat er regelmatig vandalisme werd vastgesteld aan en in het gemeentelijk gebouw “Sanitairblok De Rijdt” lijkt het 
ons aangewezen om over te gaan tot het invoeren van een eID-toegangscontrole ; 
Gelet op de Privacywetgeving van 08 december 1992; 
Gelet op de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordenig Gegevensbescherming ; 
Kennisnemend van de Privacy Verklaring van Gemeentebestuur Brakel en de Addendum voor eID toegangscontrole aan de 
sanitairblok De Rijdt opgemaakt door onze gemeentelijk informatieveiligheidsconsultent; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de Privacy Verklaring en addendum voor eID 
toegangscontrole aan de sanitairblok de Rijdt goed te keuren ; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt ; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming ; 
BESLUIT : 



Enig artikel : De Privacy Verklaring van Gemeentebestuur Brakel en de bijhorende Addendum voor eID toegangscontrole aan de 
sanitairblok De Rijdt worden goedgekeurd. 
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


