Zitting van de Gemeenteraad van 26 november 2018
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Openbare zitting:
Vrije Tijd en Communicatie
01
Adviesraden. Jaarverslag 2017 culturele raad.
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de culturele raad.
02
Adviesraden. Jaarverslag 2017 sportraad.
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de sportraad.
03
Sporthal. Huishoudelijk reglement.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
04
GAS. Verzoek tot inzetten bijkomende sanctionerend ambtenaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt het verzoek aan de provincie tot het inzetten van een bijkomend
sanctionerend ambtenaar goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag 2017 door de Algemeen
Directeur.
De raadsleden nemen kennis van het verslag van de gemeentesecretaris inzake de klachtenbehandeling 2017.
06
Gemeentepersoneel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2019.
Met eenparigheid van stemmen wordt het jaaractieplan 2019 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Mobiliteit. Huur vrachtwagensluis te Opbrakel overeenkomstig artikel 157
Gemeentedecreet door het college.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding van voorliggend punt de vraag hoeveel overtredingen reeds
werden geregistreerd.
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 24 september 2018 op naam van het college van burgemeester
en schepenen.
08
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 14 december 2018.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt gemeentelijke vertegenwoordiger Marc De Pessemier gemandateerd de
agendapunten van de algemene vergadering d. 14 december 2018 op naam van Cipal goed te keuren.
09
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv dd. 19
december 2018. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering dd. 19 december 2018 op naam van Farys goed te keuren.
10
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv d.d. 19
december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden Andre Flamand, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier en Pascal
Machtelinckx aangesteld als effectief gemeentelijk en Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Sabine
Hoeckman en Marleen Gyselinck aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering dd. 19 december 2019 op naam van Farys.
11
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW ov dd. 21
december 2018. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2018 op naam van Farys goed te keuren.
12
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW ov dd. 21
december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden Andre Flamand, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier en Pascal
Machtelinckx aangesteld als effectief gemeentelijk vertegenwoordiger en Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Sabine Hoeckman en Marleen Gyselinck aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2018.
13
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20
december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018 op naam van IVLA goed te keuren.
14
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 4
december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering dd. 4 december 2018 op naam van Westlede goed te keuren.
15

Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd.
20 december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 20 december 2018 op naam van Intergem goed te keuren.
16
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2018.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de algemene vergadering dd. 12 december 2018 op naam van SOLVA goed te keuren.
17
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2018.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt Marie-Jeanne De Temmerman aangesteld als gemeentelijk
vertegenwoordiger en Andre Flamand als plaatsvervanger voor de algemene vergadering dd. 12 december 2018.
Ruimtelijke Ordening
18
Omgeving. Definitieve vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke verordening betreffende de vrijstelling van de
vergunningsplicht definitief vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
19
Omgeving. Voorlopige vaststelling RUP “Sportterreinen”.
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP sportterreinen voorlopig vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
20
Patrimonium. Strichtstraat (naast huisnr. 9) te Michelbeke, afdeling 5, sectie B, nr. 394B.
Gratis grondafstand aan de gemeente: lot 2, met een oppervlakte van 24m², ihkv de
verkaveling V/2017/021.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gratis grondafstand aan de gemeente goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
21
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 070. Ontwerpakte koop +
pachtverbrekingsschade.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
22
Gebouwen. Basisschool Klavertje Vier. Aankoop speeltoestellen. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
23
Gebouwen. Kleuterschool ‘t Knuffeltje. Contract stookplaatsrenovatie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het contract betreffende de stookplaatsrenovatie goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
24
Patrimonium. Wegenisoverdracht (deel 1) aan de gemeente van verkaveling Ruiterij.
Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
25
Patrimonium. Wegenisoverdracht aan de gemeente van verkaveling Hovendaal.
Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
26
Technische dienst. Aankoop twee containers. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
27
Waterlopen. OS289. Offerte Farys betreffende oeverversteviging thv Abeelpad.
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
28
Waterlopen. Grachten omgeving overstromingsgebied Leizemooie. Offerte Farys voor
herprofileren, ruimen van de waterloop en openen van gracht.
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Financiën
29
Financiën. Aanpassing 13 van het meerjarenplan 2014-2019.
Raadslid K. Wattez trekt de aandacht op de vele verschuivingen en de hoge kost van de brochures van de
middenstandsraad die werden gepubliceerd.

Fractleider J. Haegeman stelt dat zijn fractie zal tegenstemmen; dit gelet op de vele verschuivingen en het
schrappen van het budget met het oog op het “zwerfkattenbeleid”.
Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens en 7 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L.
Braeckman, K. Wattez, Pascal Machtelinckx, en 3 neen stemmen vanwege de raadsleden , J. Haegeman, L.
Bauwens en K. De Ruyck wordt aanpassing 13 van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
30
Financiën. Budgetwijziging 2018-3.
Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens en 7 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L.
Braeckman, K. Wattez, Pascal Machtelinckx, en 3 neen stemmen vanwege de raadsleden , J. Haegeman, L.
Bauwens en K. De Ruyck wordt budgetwijziging 2018/3 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
31
Financien. Lastvoorwaarden en gunningswijze lening.
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende het
aangaan van een lening goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
32
Financiën. Retributie op kermissen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de retributie op de kermissen goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
33
Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen.
Fractieleider J. Haegeman stelt dat zijn fractie zal tegenstemmen; dit gelet op vroegere voorstellen om een
onderscheid te maken tussen gebruikers van en buiten Brakel.
Met 12 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M.
Limpens en 10 onthoudingen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe,
L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, K. De Ruyck en Pascal Machtelinckx wordt de retributie voor
het gemeentelijk zwembad goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
34
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Wijziging meerjarernplan 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging
2018/1 van het meerjarenplan goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
35
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt budgetwijziging
2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
36
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Deelgemeente Elst. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
37
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek-Boven. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
38
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Wijziging meerjarenplan 2018/2.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging van
het meerjarenplan 2018/2 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
39
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget wijziging 2018-2.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en

3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de
budgetwijziging 2018/2 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
40
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
41
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Wijziging meerjarenplan 2018/1
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging van
het meerjarenplan 2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
42
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budgetwijziging 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt budgetwijziging
2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
43
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
44
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
45
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Wijziging meerjarenplan 2018/1
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging van
het meerjarenplan 2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
46
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budgetwijziging 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt budgetwijziging
2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
47
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
48
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Wijziging meerjarenplan 2018/1
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging van
het meerjarenplan 2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
49
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en

3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de
budgetwijziging 2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
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Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
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Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Wijziging meerjarenplan 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt de wijziging van
het meerjarenplan 2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
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Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budgetwijziging 2018/1.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt budgetwijziging
2018/1 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
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Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2019.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en
3 onthoudingen vanwege de raadsleden M. Saeytijdt, M. De Pessemier en P. Vanderstuyf, wordt het budget 2019
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Burgerzaken
54
Punt aangevraagd door raadslid P. Machtelinckx: Uitvoering beslissing gemeenteraad
betreffende aanvullend verkeersreglement Suttermeers.
Fractieleider J. Haegeman stelt de vraag waarom de gemeenteraad beslissingen dient te nemen; indien blijkbaar
het college deze naast zich neer legt en vraagt dat het college op de volgende gemeenteraad zelf een oplossing
zou voorstellen.
Met 11 nee stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens en 11 ja
stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K.
Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, K. De Ruyck, Pascal Machtelinckx en M.-J. De Temmerman, wordt het
voorliggend voorstel verworpen.
Schepen M. De Valck brengt een negatieve raadgevende stem uit.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt een resolutie voor waarin aan het college wordt gevraagd de volgende
gemeenteraad een oplossing voor te stellen.
Met 21 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M. Limpens N. Morreels, P.
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, K. De Ruyck, en
M.-J. De Temmerman, wordt de resolutie goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
55
Punt aangevraagd door raadslid M. Van Snick: “Aankoop zitbanken. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze”.
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende de
aankoop van zitbanken goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door:
1° Fractieleider N. Morreels betreffende het al dan niet ter beschikking stellen van een sleutel aan een bewoner
van de Gauwstraat.
De schepen belast met openbare werken stelt de verklaringen van de betrokken burger niet te kunnen bijtreden.
2° Fractieleider J. Haegeman betreffende het verdwijnen van de paalcamping in de Brouwierstraat en het
verplaatsen van het fietsmonument naar het rondpunt ter hoogte van de Klaaie.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Algemeen Directeur
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter

Voorzitter
Alexander De Croo
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Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2017 culturele raad.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele
raad en sportraad. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Culturele Raad.
Huishoudelijk reglement”;
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen
en over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad;
Gelet op het jaarverslag 2017 op naam van de culturele raad;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de culturele raad Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
02
Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2017 sportraad.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele
raad en sportraad. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Sportraad. Huishoudelijk
reglement”;
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen
en over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad;
Gelet op het jaarverslag 2017 op naam van de sportraad;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de sportraad Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
André Flamand - Schepen

Afwezig:

Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Sporthal. Huishoudelijk reglement.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het goedkeuren van
het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke sporthal;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck
BESLUIT
Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 29 oktober 2018 betreffende “Gemeentelijke sporthal
Huishoudelijk reglement” wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van dit besluit. Het huishoudelijk
reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit, wordt
goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 12 december 2018.
Artikel 2: Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt
Titel 1 - Algemene bepalingen.
Artikel 1: De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder het beheer van
het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan worden onderverdeeld in 3
delen, 1 squashlokaal, 1 spinninglokaal, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 klimmuur, 1 lokaal
directie en E.H.B.O., 1 bovenzaal, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal.
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van
gemeentelijke lokalen door verenigingen.
Artikel 2: Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade
aan te brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is:
1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden;
2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden.
4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting,
omheining of aan de flora van het domein.
5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp.
Artikel 3: Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de
nacht door te brengen.
Artikel 4: De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”.
Artikel 5: De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de
betreffende sportbeoefening.
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van hun
trainer(s), afgevaardigde en verzorger.
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten.
Artikel 6: Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden
worden op domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen.
Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”.
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het verdiep,
behalve hetgeen voorzien in artikel 25.
Artikel 7: Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de
sporthal gegeven richtlijnen. Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en
het gebruik van de sportaccommodaties verboden worden door het personeel.
Artikel 8: Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt
de richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven.
Het is de organisatoren verboden:
1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door het personeel en/of de
brandweer en/of de lokale politie.
2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het aanbrengen van
technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste installatie.
Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes.
Artikel 9: Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen.
Affiches voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de
daartoe bestemde plaats aangebracht worden. Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren,
panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te benagelen.
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthal verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te
oefenen, behoudens voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen.
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het college van burgemeester
en schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen.

Artikel 10: Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van
openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor
schadevergoeding kan vorderen.
Titel 2 - Openingsdagen en -uren van de sporthal.
Artikel 11: College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is.
De openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement.
Titel 3 - Gebruik van de sporthal - vergoeding.
Artikel 12: Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door
verenigingen, clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik.
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit. De schriftelijke
aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt, Jagersstraat 64A te 9660
Brakel.
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. Verlenging is
slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
Artikel 13: Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de
aanvragen behandeld volgens volgende voorranglijst:
1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur;
2° Erkende Brakelse competitieve sportverenigingen;
3° Erkende Brakelse recreatieve sportverenigingen;
4° Niet-erkende Brakelse sportverenigingen;
5° Brakelse verenigingen of scholen;
6° Brakelse particulieren;
7° Sportverenigingen van buiten Brakel;
Sportclubs van buiten Brakel, die een bepaalde sporttak aanbieden die nog niet wordt beoefend in de sporthal,
kunnen na advies van de sportdienst en beslissing van het College van burgemeester en schepenen, ressorteren
onder 2° of 3° in de voorranglijst.
Artikel 14: De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven:
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 5/u
€ 10/u
€ 15/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 2,50/u
€ 5/u
€ 7,50/u
§2 squashzalen: € 10/u/zaal
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport: € 5/u/zaal.
§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u:
Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport: € 2,50/u/3e deel klimmuur.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels: € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport: € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het bestuur
of door Sport Vlaanderen aangestelde:
1° Lessenreeksen voor volwassenen: € 5/u/deelnemer of 5 euro;
2° Lessenreeksen voor kinderen/jeugd (van 3-16 jaar): € 3/u/deelnemer of 3 euro;
3° Sportkampen: € 50/4 dagen en € 60/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar);
4° Paardensportkamp: € 80/4 dagen en € 100/5 dagen;
5° Specifieke sportkampen (avonturensportkamp, watersportkamp, ski- en/of snowboardkamp …):
€ 100/4 dagen en € 125/5 dagen;
6° Sportklassen: € 18/kind/week;
7° Sportdagen: € 4,00/kind/dag en € 2,00/kind/halve dag;
8° Sport voor senioren:
- Sportelpakket 2: € 25,00 (BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen voor de lessen van
het voorjaar of het najaar);
- Sportelpakket 3: € 50,00 (BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen voor de lessen van
het voorjaar en het najaar);
9° Lessenreeksen voor gehandicapten: € 3/u/deelnemer of 3 euro.
§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na aanvaarding
van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen.
§7 staande wippen:
- voor de duur van één jaar: € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een duurtijd

van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is gereserveerd;
- voor de duur van één uur: € 2,50
§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20 personen.
§9 Tafeltennisruimte:
- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis.
§10 Polyvalente zaal: Gebruik in sportverband
Voor 18 u: € 5,00/u
Na 18u: € 7,50/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport:
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u: € 2,5/u
Artikel 15: Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden
betalen voor de huur der sportaccommodatie(s) volgend tarief:
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 15,00/u
€ 30,00/u
€ 45,00/u
§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal
§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel
§ 5 Polyvalente zaal :
Voor 18 u: € 15,00/u
Na 18u: € 22,50/u
Artikel 16: In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken
kleedkamers(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie.
Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de
toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training,
recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn maximum
30 minuten na het einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd.
Artikel 17: Het verschuldigde bedrag dient contant of met betaalterminal betaald te worden net voor aanvang van
de activiteit of achteraf via factuur.
De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen maandelijks een factuur opgestuurd of afgeleverd
krijgen die dient betaald te worden binnen de 20 dagen na ontvangst op de vermelde rekening.
Annuleringen dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden
medegedeeld. Bij niet respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden door de
gemeente. Bij herhaling van het niet respecteren van de termijn voor annulering kan het college van
burgemeester en schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het College te
bepalen termijn.
Bij sportclubs/verenigingen die een gebruiks- en of seizoenovereenkomst zijn aangegaan met de sportdienst en
deze achteraf niet respecteren (annuleringen van bepaalde uren en locaties in de sporthal), zullen de
geannuleerde uren en locaties gedurende 3 maanden worden aangerekend.
Artikel 18:
§1 De minimum huurtijd van de zaal of een deel ervan bedraagt één uur. De verhuring der accommodaties
gebeurt per volledig uur. De huurtijd omvat eveneens de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de
gebruikte toestellen. Het opstellen der te gebruiken materialen en het wegbergen ervan na gebruik zal geschieden
door de toezichthouder, die de hulp kan inroepen hiervoor van de particulier of een lid of leden van de
verenigingen. Het terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker bijtijds de
gehuurde accommodatie kan in gebruik nemen.
Bij gebreke hiervan kan het C. van b. en s. de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde
periode.
Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden.
De gebruikers/bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode
voorbij is en mogen op geen enkele wijze de aan gang zijnde sportactiviteit(en) storen.
Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook.
§2 Wanneer bij het betreden der accommodaties of tijdens het gebruik ervan enige schade eraan wordt
vastgesteld of aan de te gebruiken materialen, dient de gebruiker de aangestelde hiervan onmiddellijk in kennis te
stellen. Indien de gebruiker dit verzuimt loopt hij het risico de schade te moeten vergoeden welke na zijn gebruik
is vastgesteld.
§3 Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materiaal beschadigd of bevuild kan worden, is
verboden.
Artikel 19: Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen
mag eender welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de
sportactiviteit, niet in de sporthal achtergelaten worden.
Artikel 20: De gebruikers/bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of
verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis.
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen,
sportuitrusting, kledij, materiaal enz.
Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden overgemaakt
aan de lokale politie.

Artikel 21: Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen,
lokalen.
De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke
aansprakelijkheid van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen aan
derden en/of de infrastructuur zouden kunnen veroorzaken.
Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der vereniging,
club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties, voor het behoud
in goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde betaling(en).Door deze
aanwijzing verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op te treden in rechte en in feite.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de
minderjarige.
Artikel 22: Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel – stofvrij,
mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met
straatschoeisel is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met zaalsportschoenen
die reeds als “straatschoeisel” werden gebruikt.
Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe bestemde
gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Niet-naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier of
vereniging voor een periode door het College te bepalen.
Artikel 23: De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen
en/of particulieren.
Artikel 24: De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de
kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn; Het is verboden om het even welke voorwerpen,
papier, afval of andere achter te laten in de sportaccommodaties.
Artikel 25: Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan
de instelling of het sportmateriaal.
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is ten
strengste verboden.
Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige
beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden opgeruimd.
Artikel 26: Gebruik klimmuren.
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen risico
van de gebruiker.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden.
Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de
minderjarige.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden. Om te klimmen moet men minimum met 2 personen zijn en in het bezit zijn van een
klimvaardigheidsbewijs.
Titel 4 - Cafetaria.
Artikel 27: Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de
openbare dronkenschap.
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij.
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties.
Titel 5 - Overtredingen - bekendmaking.
Artikel 28: Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de
sporthal aanvaardt hij de naleving ervan.
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening
beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete
zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een
maximum van € 250.
Artikel 29:
§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 26 september 2016.
§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 30: Deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
1° de heer gouverneur van de Provincie
2° de griffie van de politierechtbank
3° de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
4° de financiële dienst van de gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Jürgen De Mets

Voorzitter
Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
04
Dagorde: GAS. Verzoek tot inzetten bijkomende sanctionerend ambtenaar.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 119, 119bus en 135,§2;
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42, 43, 252;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, gewijzigd door de wet
van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen;
Het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van
de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 betreffende de oprichting van de cel provinciale ambtenaren belast
met het opleggen van administratieve geldboetes en alle latere provincieraadsbesluiten betreffende de uitbreiding
van de cel provinciale GAS-ambtenaren;
Overwegende dat de gemeente Brakel reeds samenwerkt met de provincie Oost-Vlaanderen (cel provinciale GASambtenaren;
Ovewegende dat de GAS-wet voorziet dat de gemeente het initiatief neemt om de provincie te vragen een
bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar te vragen;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Een verzoek te richten aan de provincieraad om een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar
voor te dragen.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
1° De Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
2° Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische aangelegenheden en bestuurszaken – cel administratieve sancties
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
05

Dagorde: Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling. Verslag 2017 door de
Algemeen Directeur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 197 en 198;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad betreffende het reglement klachtenbehandeling; art. 14, §2;
Overwegende dat art. 14, §2 van het gemeentelijk reglement stelt: “Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan
de gemeenteraad gerapporteerd”.
BESLUIT:
Enig art.: De Gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de Gemeentesecretaris betreffende de
klachtenbehandeling 2017.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
06
Dagorde: Gemeentepersoneel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2019.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1998 betreffende
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 11;
Gelet op het ontwerp van jaaractieplan 2019;
Gelet op de éénparigheid van stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Enig artikel: Het ontwerp van jaaractieplan 2019 wordt goedgekeurd.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
07

Dagorde: Mobiliteit. Huur vrachtwagensluis te Opbrakel overeenkomstig artikel 157
Gemeentedecreet door het college.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 157;
Gelet op het besluit dd. 24 september 2018 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat (deel Vloesberg). 1° Offerte G4S betreffende plaatsen vrachtwagensluis te Opbrakel;
BESLUIT
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van voornoemd besluit dd. 24 september 2018.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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

Afwezig:
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Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 14 december
2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Gelet op de oproepingsbrief van oktober 2018 tot de algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018 met
de volgende agendapunten:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5
van de statuten om deze zin te vervangen door
volgende zin:
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.”
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende
tekst:
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten,
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfen veertig kalenderdagen voor
haar zitting bi] aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de
deelnemers medegedeeld.”
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende
tekst:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te
beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kolen derdagen om een nieuwe algemene
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde
stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.”
5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt
als volgt:
“Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch
van toepassing:
- in artikel 15, §
1, eerste zin wordt het getal “
tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;
- in artikel 15, §
1, eerste zin wordt tussen “
de” en “
deelnemers” het woord “gemeentelijke”
ingevoegd;
in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord
“decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee
derden van de leden mag van hetzelfde geslacht ‘zijn.”
in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;
in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten
kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk
gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de
functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste
lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing. “;
de tekst van artikel l5bis wordt vervangen door volgende tekst:
“f1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één
door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem.
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze
aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van

de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering
akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik
met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid
met raadgevende stem v66r het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de
gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de
vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene
vergadering akte van de gemeen teraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de
aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd
bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid
van de bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het
jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat
ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze
paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem v66r het verstrijken van de duur bepaald in §
3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het
aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en
voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is
hernieuwboar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de
samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
§4. De bepalingen van artikel 1 7. §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de
gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”
- artikel 25 wordt geschrapt (
afschaffing van het directiecomité);
- in artikel 28 worden het zinsdeel “
hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het
directiecomité als college” en de tekst “(casu qua directiecomité)” geschrapt;
- in artikel 47. §2
wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van
zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaats vinden.”
6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
7. Statutaire ontslagen en benoemingen.
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem van Schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 december 2018 zoals overgemaakt per
oproepingsbrief van oktober 2018, goedgekeurd.
Art. 2 De heer Marc De Pessemier zal als plaatsvervanger handelen en beslissen conform het besluit dat door de
gemeenteraad werd genomen over de agendapunten van de vergadering dd. 14 december 2018.
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en
zal een afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440
Geel.
Namens de raad,

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

Afwezig:

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS
dv dd. 19 december 2018. Goedkeuring agenda.
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 25 oktober 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv d.d.
19 december 2018, waarin tevens de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking ;
Gelet op de bepalingen van het (Gemeente- of OCMW-) decreet ;
Gelet op het voorstel van de het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te
keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv d.d. 19 december 2018, zijnde :
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1. Presentiegelden 2019
6.2. Overige
7. Varia
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of
per elektronische post op 20181219BAVTMVS@farys.be.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVS
dv d.d. 19 december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en
plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVC dv
d.d. 20 juni 2018;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van art. 43 5° dat de bevoegdheid bij de
gemeenteraad legt m.b.t. de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;

Gelet op art. 30 van de statuten van TMVS dv;
Overwegende dat ingevolge de toetreding van de gemeente tot TMVS dv er aanleiding toe bestaat een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergaderingen van TMVS dv;
Gelet op het voorstel om volgende raadsleden aan te stellen als vertegenwoordiger, respectievelijk
plaatsvervanger, op de voormelde vergadering :
Effectief: Andre Flamand, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier en Pascal Machtelinckx
Plaatsvervanger: Peter Vanderstuyf, Maire-Jeanne De Temmerman, Sabine Hoeckman en Marleen Gijselinck;
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Andre Flamand, schepen, wonende Leinstraat, nr. 112 te 9660 Brakel (andreflamand@skynet.be)
, De heer Marcel Saeytijdt, raadslid, wonende Nederstenkouter, nr. 19 te 9660 Brakel
(marcel.saeytijdt@skynet.be) , De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende, Twaalfbunderstraat, nr. 31 te
9660 Brakel (Marc.De.Pessemier@pandora.be) en Pascal Machtelinckx, raadslid, wonende Watermolenstraat, nr.
100 te 9660 Brakel (Pascal.Machtelinckx@DeCroo.fed.be) worden aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Art. 2 : De heer Peter Vanderstuyf, schepen, wonende Elverenberg, nr. 11 te 9660 Brakel
(peter.vanderstuyf@telenet.be) , Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Hauwaart, nr. 55
te 9660 Brakel (eric.limpens2@telenet.be) , mevrouw Sabine Hoeckman, schepen, wonende St. Appoloniaplein,
nr. 7 te 9660 Brakel (sabine.hoeckman@telenet.be) en mevrouw Marleen Gyselinck, wnd burgemeester, wonende
Steenpaal, nr. 4 te 9660 Brakel (marleengijselinck@hotmail.com) worden aangeduid als plaatsvervangers.
Art. 3 : Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de
gemeenteraad.
Art. 4 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVS dv, Stropstraat 1, Gent.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW
ov dd. 21 december 2018. Goedkeuring agenda.
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVW ov d.d. 21 december
2018 waarin tevens de agenda werd meegedeeld;
Gelet de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVW ov van 21 december 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreidingen van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen

6.

Medelingen
6.1
Presentiegelden vanaf 2019
6.2
Overige
Varia
Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de in artikel 1 vermelde wordt
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de
te behandelen agendapunten.
Art. 3 : De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
dit besluit en beslist dat onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent,
wordt bezorgd.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW
ov dd. 21 december 2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen
mandaat.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van art. 42 5° dat de bevoegdheid bij de
gemeenteraad legt m.b.t. de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Gelet op art. 49 van de statuten van TMVW ov;
Overwegende dat ingevolge de statutenwijzing er aanleiding toe bestaat één/meer vertegenwoordiger(s) en één
plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVW
ov;
Gelet op het voorstel om volgende raadsleden aan te stellen als vertegenwoordiger, respectievelijk
plaatsvervanger, op de voormelde vergadering :
Effectief: Andre Flamand, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier en Pascal Machtelinckx
Plaatsvervanger: Peter Vanderstuyf, Maire-Jeanne De Temmerman, Sabine Hoeckman en Marleen Gijselinck;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van art. 35 §2 2° van het gemeentedecreet;
Gelet op de meerderheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Schepen Marin Devalck:
BESLUIT:
Art. 1 : De heer Andre Flamand, schepen, wonende Leinstraat, nr. 112 te 9660 Brakel (andreflamand@skynet.be)
, De heer Marcel Saeytijdt, raadslid, wonende Nerderstenkouter, nr. 19 te 9660 Brakel
(marcelsaeytijdt@skynet.be) , De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende, Twaalfbunderstraat, nr. 31 te 9660
Brakel (Marc.De.Pessemier@pandora.be) en Pascal Machtelinckx, raadslid, wonende Watermolenstraat, nr. 100 te
9660 Brakel (Pascal.Machtelinckx@DeCroo.fed.be) worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in
de Algemene Vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in
het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Art. 2 : De heer Peter Vanderstuyf, schepen, wonende Elverenberg, nr. 11 te 9660 Brakel
(peter.vanderstuyf@telenet.be) , Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Hauwaart, nr. 55
te 9660 Brakel (eric.limpens2@telenet.be) , mevrouw Sabine Hoeckman, schepen, wonende St. Appoloniaplein,
nr. 7 te 9660 Brakel (sabine.hoeckman@telenet.be) en mevrouw Marleen Gyselinck, wnd burgemeester, wonende
Steenpaal, nr. 4 te 9660 Brakel (marleengijselinck@hotmail.com) worden aangeduid als plaatsvervangers.
Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de
gemeenteraad.
Art.4. Een afschrift van dit besluit zal aan TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent gestuurd worden.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d.
20 december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 9 november 2018 op naam van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 20
december 2018 met als agenda;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Beleidsplan 2019
2. Begroting 2019
3. Varia.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Buitengewone Algemene vergadering, d.d. 20 december 2018, van I.VL.A., wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente, zal deelnemen aan de Algemene vergadering en wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit
besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 4 december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2018 van IGS Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone
Algemene Vergadering van 4 december 2018;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/06/2018;

2. Activiteiten en strategie;
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, d.d. 4 december 2018, van IGS Westlede, wordt
goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
15

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone
zitting dd. 20 december 2018. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente deelneemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas aan de opdrachthoudende vereniging Intergem;
Gelet op het aangetekend schrijven van 4 oktober 2018 betreffende oproep om deelname aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 20 december 2018 zal plaatshebben in De Montil,
Moortelstraat 8 te 1790 Affligem (Essene).
Gelet dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 september
2018 werd overgemaakt aan de gemeente;
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de dagorde van de buitengewone zitting
d.d. 20 december 2018 goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin De Valck;
BESLUIT
Art. 1 :
De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Intergem d.d. 20 december 2018 worden goedgekeurd zijnde :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook de door de raad
van bestuur opgestelde begroting 2019.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.
Art. 2:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 20 december 2018, wordt opgedragenn zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 van
onderhavige raadsbeslissing;

Art. 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het
secretariaat, via het e-mailadres (in pdf-versie) intercommunales@eandis.be.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december
2018. Goedkeuring agenda.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 9 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 12
december 2018;
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019.
3. Ontwerp tot statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 12 december 2018 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit
besluit.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december
2018. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 9 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 12
december 2018;
Gelet op de wet van 22 februari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping
van de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan
de colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat raadslid Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger en schepen Andre Flamand als plaatsvervanger;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Brakel, Hauwstraat 55, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger en Andre Flamand, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 112 als vervanger op de Algemene
Vergadering van Solva d.d. 12 december 2018.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen
en te beslissen conform het besluit dat door de Gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Omgeving. Definitieve vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht.
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht – definitieve
vaststelling
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
Overwegende dat de in voormeld Besluit opgesomde handelingen en werken niet meer
vergunningsplichtig zijn voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen;
Overwegende dat het wenselijk is om de algemene vrijstelling van het aanvragen van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen voor de in het bovenvermeld besluit opgesomde werken en handelingen ook
toepasselijk te maken voor dezelfde handelingen en werken binnen de afbakening van gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen, ook als werken of handelingen
strijdig zouden zijn met de voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen
van aanleg of verkavelingsvergunningen;
Gelet op artikel 4.4.1, §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) :
“De volgende zaken worden niet beschouwd als strijdig met voorschriften van het gewestplan, algemene plannen
van aanleg, gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en meer dan 15 jaar oude verkavelingen :
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen, op voorwaarde
dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn.

De gemeenteraad kan in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de lijst vaststellen van de bijzondere
plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en minder dan 15 jaar oude verkavelingen, of
delen ervan, waarbinnen de volgende zaken niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften :
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen, op voorwaarde
dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn.
De termijn van 15 jaar, wordt berekend vanaf de datum van afgifte van de oorspronkelijke vergunning in laatste
administratieve aanleg. Als de vergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
verkavelingsproject, wordt de termijn gerekend per fase. Voor de tweede fase en volgende fasen wordt de termijn
dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.”;
Overwegende dat conform artikel 4.4.1, §3 van de VCRO de vrijstellingsregeling van toepassing is in verkavelingen
die meer dan 15 jaar oud zijn (indien de gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn);
Overwegende dat, conform artikel 2.3.2, §2, vijfde lid van de VCRO, het college van burgemeester en schepenen
belast is met het opmaken van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de nodige maatregelen neemt
tot opmaak;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018 tot opmaak van een
ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht;
Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van
de vergunningsplicht aan een openbaar onderzoek werd onderworpen van 26 augustus 2018 tot 26 september
2018;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op het gunstig advies van de Deputatie dd 13 september 2018;
Gelet op het gunstig advies van het Departement Omgeving dd 21 augustus 2018;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Gecoro dd 22 augustus 2018;
Overwegende dat geen enkele administratieve verplichting voor de vrijgestelde werken, binnen de contouren van
deze verordening, te vervullen is;
Na beraadslaging;
BESLUIT
Artikel 1.
De werken en handelingen, opgesomd in het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere
wijzigingen, tot bepaling van de handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen nodig is, zijn eveneens vrijgesteld van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
als ze gebeuren binnen de grenzen van de bestaande gemeentelijke bijzondere plannen van aanleg (BPA) volgens
bijgevoegde overzichtslijst, de vastgestelde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) volgens
bijgevoegde overzichtslijst en de meer dan 15 jaar oude verkavelingen, ook als de werken of handelingen strijdig
zouden zijn met de voorschriften van deze van toepassing zijnde bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke
uitvoeringsplannen en meer dan 15 jaar oude verkavelingen.
Artikel 1.2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, stipuleert :
“De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, onverminderd andere regelgeving, inzonderheid de regelgeving
inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en
archeologische sites, waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt, en de regelgeving inzake archeologie.”
Artikel 1.3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, stipuleert :
“De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de
voorschriften van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, of met de
uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.”
Artikel 1.4 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, stipuleert :
“De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de
voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingen of
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst,
opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1, §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.”
Artikel 1.5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, stipuleert :
“Overeenkomstig artikel 4.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn de bepalingen van dit besluit niet
van toepassing op handelingen waarvoor een milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een
mobiliteitsstudie moet worden opgemaakt.”
Artikel 1.6 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010, en latere wijzigingen, tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, stipuleert :
“De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op handelingen gelegen in :
1° een vijf meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en
bevaarbare waterlopen;
2° de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang, opgelegd in toepassing van artikel
32quaterdecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
3° een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid.”
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de vrijstelling van de
vergunningsplicht wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt, samen met het
gemeenteraadsbesluit en het advies van de Gecoro binnen 10 dagen na de definitieve vaststelling met een
beveiligde zending bezorgd aan de Deputatie en het Departement Omgeving.
Artikel 3.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt bekendgemaakt via publicatie in het Belgisch Staatsblad
(als het gemeenteraadsbesluit niet tijdig geschorst is of vernietigd).
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Omgeving. Voorlopige vaststelling RUP “Sportterreinen”.
Gelet op artikel 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen,
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 juni 2018 de startnota van het
RUP “Sportterreinen” heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de startnota van het RUP “Sportterreinen” aan een eerste raadpleging (incl. participatiemoment)
werd onderworpen van 2 juli 2018 t.e.m. 2 september 2018;
Overwegende dat tijdens de eerste raadpleging (incl. participatiemoment) geen bezwaarschriften werden
ingediend;
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 22 augustus 2018;
Overwegende dat een voorontwerp van RUP “Sportterreinen” werd opgesteld en voorgelegd aan de betrokken
overheidsinstanties (via een schriftelijke adviesvraag);
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 10 oktober 2018;
Gelet op het schrijven van het Departement Omgeving (dienst bevoegd voor milieueffectrapportage) van 26
oktober 2018 houdende de ontheffing van de plan-MER-plicht;
Overwegende dat op basis van de uitgebrachte adviezen kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
Gelet op het ontwerp van RUP “Sportterreinen”, zoals dit werd opgesteld door Solva, gevestigd Gentsesteenweg 1B
te 9520 Sint-Lievens-Houtem;
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP sportterreinen voorlopig vastgesteld.
Gelet op de positieve raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1:
Het RUP “Sportterreinen” wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing en van het RUP “Sportterreinen” wordt samen met het volledig advies van de Gecoro
onmiddellijk na de voorlopige vaststelling per beveiligde zending overgemaakt aan :
–
Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
–
Departement Omgeving – Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 90,
9000 Gent / apl.ovl@rwo.vlaanderen.be;
–
Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
Artikel 3:
Het ontwerp van RUP “Sportterreinen” wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat binnen dertig dagen
na de voorlopige vaststelling wordt georganiseerd, en dit gedurende een termijn van 60 dagen.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur

Voorzitter

Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Patrimonium. Strichtstraat (naast huisnr. 9) te Michelbeke, afdeling 5, sectie B,
nr. 394B. Gratis grondafstand aan de gemeente: lot 2, met een oppervlakte van 24m²,
ihkv de verkaveling V/2017/021.
Gelet op de goedgekeurde verkaveling d.d. 18 januari 2017 met referentienr. V/2016/021 op naam van dhr. Hans
Taildeman, Gentse Steenweg te 9620 Zottegem, gelegen in de Strichtstraat, naast huisnr. 9, voor 1 lot halfopen
bebouwing en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B nr. 394B ;
Gelet op het proces-verbaal van meting d.d. 18 oktober 2018 met referentienr. 45024-10196 opgemaakt door
beëdigd landmeter-expert Jan Francois waarbij lot 2, gelegen aan Strichtstraat naast huisnr. 9 en kadastraal
gekend als 5de afdeling, deel van nr. 394B met een oppervlakte van 24 m², gratis wordt afgestaan aan de
gemeente ;
Gelet op het schrijven d.d. 23 oktober 2018 van notarissen de Vuyst & Berlengé te Zottegem met het verzoek om
lot 2, zijnde 5de afdeling, sectie B nr. deel van 394B (24ca), gratis af te staan aan de gemeente;
Kennisnemend van het voorstel van het college om :
-gratis grondafstand in de Strichtstraat (naast huisnr. 9) en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B nr. deel
van 394B (24 ca) goed te keuren,
-notarissen de Vuyst & Berlengé te Zottegem worden aangesteld als notaris tot de opmaak van de ontwerpakte;
Overwegende dat deze voorstellen van het college ons aanneembaar voorkomen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het proces-verbaal van meting d.d. 18 oktober 2018 met referentienr. 45024-10196 opgemaakt door
beëdigd landmeter-expert Jan Francois waarbij lot 2, gelegen aan Strichtstraat naast huisnr. 9 en kadastraal
gekend als 5de afdeling, deel van nr. 394B met een oppervlakte van 24 m² gratis wordt afgestaan aan de
gemeente, wordt goedgekeurd.
Art.2 : Notarissen de Vuyst & Berlengé te Zottegem worden aangesteld als notaris tot de opmaak van de
ontwerpakte.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notarissen de Vuyst & Berlengé, aan de
financieel beheerder en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 070. Ontwerpakte
koop + pachtverbrekingsschade.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;

Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw
verbindend fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek
tot aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Aanleg fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende
het definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de
akten in het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij
hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5,
7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-8081-82, 83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126,
131, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175,
173, 174, 176, 179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 210, 213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige
goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem
43, 218-224, 231-233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-8182, 105, 106, 178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 ,
106, 133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137
(gewijzigde overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van
erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en
185, 28 en 29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en
177, 133, 146, 159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en
154, 83 – 87 en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113
– 126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;

Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 –
38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 –
196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 149/150/151 – 153 – 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 –
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 –
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 –
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 20 november 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 –
72 – 75/164 – 76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 –
171/172/175 – 180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 18 december 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 26 februari 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen
170/183/228 en 300);
Gelet op het besluit d.d. 13 maart 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 170 – 184 en 228 binnen het project “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 02 mei 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomst (inneming 27);
Gelet op het besluit d.d. 03 september 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietpad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) overeenkomst (inneming 128-129)
Gelet op het besluit d.d. 03 september 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 88 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat.
– Grondverwervingsplan.” ;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkopers : dhr. Carobel Germain Paul Omer, Boekkouter 37, 9660 Brakel
dhr. Carobel Etien Urbain, Gauwstraat 9 bus 202, 9660 Brakel
de pachters : dhr. en mevr. Pollet Liban / Watte Marleen, Boekkouter 30, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 315H,
Inneming 70 : verkoop : volle eigendom 190 m² tegen € 709,65 ,
pachtverbrekingsschade : 190 m² tegen € 157,70
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte (koop +
pachtverbrekingsschade) voor inneming 70 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkopers : dhr. Carobel Germain Paul Omer, Boekkouter 37, 9660 Brakel
dhr. Carobel Etien Urbain, Gauwstraat 9 bus 202, 9660 Brakel
de pachters : dhr. en mevr. Pollet Liban / Watte Marleen, Boekkouter 30, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 315H,
Inneming 70 : verkoop : volle eigendom 190 m² tegen € 709,65 ,
pachtverbrekingsschade : 190 m² tegen € 157,70.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder
en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Gebouwen. Basisschool Klavertje Vier. Aankoop speeltoestellen.
Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. School Parike. Aankoop speeltoestellen.” een bestek
met nr. 2018/080 werd opgesteld door de dienst grondgebiedzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.600,00 excl. btw of € 14.416,00 incl. 6%
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2300000/ZO/0800 (actie/raming 2018140161/2018160137) van de buitengewone dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl.
btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/080 en de raming voor de opdracht “Gebouwen.
School Parike. Aankoop speeltoestellen.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.600,00 excl. btw of € 14.416,00 incl. 6% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen

Afwezig:

De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Gebouwen. Kleuterschool ‘t Knuffeltje. Contract stookplaatsrenovatie.
Overwegende dat in het kader van de energiebesparingen, de wettelijke verplichtingen en de comfortverbetering
een advies, een lastenboek en een contract werd opgesteld door Eandis voor de stookplaatsrenovatie in de
gemeenteschool Everbeek, ’t Knuffeltje, Muiterij 3, 9660 Brakel, totaal geraamd op € 66.226,04 incl. btw (6 %);
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de projectovereenkomst met
als contractnummer BRAK-G-TC-18-18-419 versie 2 d.d. 26 september 2018 opgemaakt door Eandis goed te
keuren
Kennisnemend van het voorstel om deze werken uit te voeren via de kaderovereenkomst energiediensten voor
lokale besturen tussen de gemeente en Intergem
Overwegende dat deze voorstellen ons aanneembaar voorkomen;
Gelet op de nieuwe gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De projectovereenkomst met als contractnummer BRAK-G-TC-18-18-4019 versie 2 opgemaakt door Eandis
voor de renovatie van de stookplaats in de gemeenteschool Everbeek, ’t Knuffeltje, Muiterij 3, 9660 Brakel , totaal
geraamd op € 66.226,04 incl. btw (6 %) wordt goedgekeurd.
Art.2 : Deze werken worden gegund via de kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen van Eandis.
Art.3 : De nodige gelden zijn voorzien in het budget 2019.
Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, aan de financieel beheerder en aan de
financiële dienst onzer gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Patrimonium. Wegenisoverdracht (deel 1) aan de gemeente van verkaveling
Ruiterij. Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op de goedgekeurde verkavelingsvergunning door de Deputatie met referentienr. RO32/33-11/v.06-004 d.d.
14 april 2011 voor een binnengebied tussen Meierij – Boekendries (huidige nieuwe benaming “Ruiterij”) bestaande
uit twee delen, het eerste deel omvattende 10 loten (Meierij Zuid) en het tweede deel omvattende 11 loten
(Meierij Noord), bedoeld voor zowel woningen in open als half open bebouwing en met aanleg van nieuwe
wegenis;
Gelet op het proces-verbaal van wegenisoverdracht opgemaakt door de beëdigd landmeter-expert Tom Martens op
25 april 2017;
Kennisnemend van de ontwerpakte “overdracht van wegenis” opgemaakt door notaris Caroline Olemans aan de
gemeente Brakel waarbij :
-de eigenaar van de grond en overlater: Novus nv, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, en vertegenwoordigd
door dhr. Dominique Woestyn, zaakvoerder van Imedom bvba,
-de eigenaar van de infrastructuurwerken en overlater : Groep Huyzentruyt nv, Wagenaarstraat 33 te 8791
Waregem (Beveren-Leie), en vertegenwoordigd door dhr. Benny Geldhof,
-ligging : Ruiterij, nieuwe wegenis in de goedgekeurde verkavelingsvergunning door de Deputatie met
referentienr. RO32/33-11/v.06-004 d.d. 14 april 2011 en gemeentelijk gekend onder dossiernr. V/2009/26,
-kadastrale gegevens : 5de afdeling, sectie B nr. 626A (nieuw gereserveerde perceel identificatie) met een
oppervlakte van 44a 65ca 02dm² en
5de afdeling, sectie B nr. 299Y met een oppervlakte van 7a 44ca 01dm² en dit volgens het
afbakeningsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Tom Martens op 25 april 2017,
-vergoeding : kosteloos om redenen van openbaar nut;

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte en het
proces-verbaal van wegenisoverdracht goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte “overdracht van wegenis” opgemaakte door notaris Caroline Olemans aan de gemeente
Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
-de eigenaar van de grond en overlater: Novus nv, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, en vertegenwoordigd
door dhr. Dominique Woestyn, zaakvoerder van Imedom bvba,
-de eigenaar van de infrastructuurwerken en overlater : Groep Huyzentruyt nv, Wagenaarstraat 33 te 8791
Waregem (Beveren-Leie), en vertegenwoordigd door dhr. Benny Geldhof,
-ligging : Ruiterij, nieuwe wegenis in de goedgekeurde verkavelingsvergunning door de Deputatie met
referentienr. RO32/33-11/v.06-004 d.d. 14 april 2011 en gemeentelijk gekend onder dossiern. V/2009/26,
-kadastrale gegevens : 5de afdeling, sectie B nr. 626A (nieuw gereserveerde perceel identificatie) met een
oppervlakte van 44a 65ca 02dm² en
5de afdeling, sectie B nr. 299Y met een oppervlakte van 7a 44ca 01dm² en dit volgens het
afbakeningsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Tom Martens op 25 april 2017,
-vergoeding : kosteloos om redenen van openbaar nut.
Art.2 : Het proces-verbaal van wegenisoverdracht opgemaakt door de beëdigd landmeter-expert Tom Martens op
25 april 2017 wordt goedgekeurd.
Art. 3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Caroline Olemans, aan de financieel
beheerder en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Patrimonium. Wegenisoverdracht aan de gemeente van verkaveling Hovendaal.
Ontwerpakte en proces-verbaal van opmeting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op de goedgekeurde verkavelingsvergunning V/2013/035 d.d. 06 juni 2014 in de Hovendaal betreffende 10
kavels voor half-open bebouwing en 6 kavels voor open bebouwing met aanleg van nieuwe wegenis;
Gelet op het proces-verbaal van wegenisoverdracht opgemaakt door de beëdigd landmeter-expert Tom Martens op
18 mei 2018;
Kennisnemend van de ontwerpakte “overdracht van wegenis” opgemaakt door notaris Joost Vanderlinden aan de
gemeente Brakel waarbij :
-de eigenaar en overdragende partij : n.v. Danneels Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge,
-ligging : Hovendaal, nieuwe wegenis in de goedgekeurde verkavelingsvergunning V/2013/035 d.d. 06 juni 2014,
-kadastrale gegevens : 5de afdeling, sectie A nr. 1401A (gereserveerde perceel identificatie) met een oppervlakte
van 13a 39ca 62dma volgens het afbakeningsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Tom Martens op 18
mei 2018,
-vergoeding : kosteloos om redenen van openbaar nut;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte en het
proces-verbaal van wegenisoverdracht goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte “overdracht van wegenis” opgemaakt door notaris Joost Vanderlinden aan de gemeente
Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
-de eigenaar en overdragende partij : n.v. Danneels Development, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge,
-ligging : Hovendaal, nieuwe wegenis in de goedgekeurde verkavelingsvergunning V/2013/035 d.d. 06 juni 2014,
-kadastrale gegevens : 5de afdeling, sectie A nr. 1401A (gereserveerde perceel identificatie) met een oppervlakte
van 13a 39ca 62dma volgens het afbakeningsplan opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Tom Martens op 18
mei 2018,

-vergoeding : kosteloos om redenen van openbaar nut.
Art.2 : Het proces-verbaal van wegenisoverdracht opgemaakt door de beëdigd landmeter-expert Tom Martens op
18 mei 2018 wordt goedgekeurd.
Art. 3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Joost Vanderlinden, aan de financieel
beheerder en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Technische dienst. Aankoop twee containers. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Technische dienst. Aankoop twee containers.” een bestek met nr.
2018/079 werd opgesteld door de dienst grondgebiedzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2410000/GRO/0200 (actie/raming 2018140247/2018140962) van de buitengewone dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl.
btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/079 en de raming voor de opdracht “Technische
dienst. Aankoop twee containers.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur 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.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Waterlopen. OS289. Offerte Farys betreffende oeverversteviging thv Abeelpad.
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 ;
Gelet op het feit dat de bestaande beekwand van de Molenbeek, t.h.v. toegangsweg naar het rusthuis Najaarszon,
steeds verder aan het afkalven is langsheen de private eigendom;
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om over te gaan tot een oeverversteviging langs 1 zijde van de
Molenbeek naast het Abeelpad ;
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om over te gaan tot het leveren en plaatsen van 100 meters
oeverversteviging langs 1 zijde van de Molenbeek naast het Abeelpad en dit tegen een raming van € 16.680,00
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 het leveren en plaatsen van 100 meters oeverversteviging langs 1 zijde van de Molenbeek
naast het Abeelpad en dit tegen een raming van € 16.680,00 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.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Waterlopen. Grachten omgeving overstromingsgebied Leizemooie. Offerte
Farys voor herprofileren, ruimen van de waterloop en openen van gracht.
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 de werking van het overstromingsgebied Leizemooie te
bevorderen dienen er onderhoudswerken aan de aanpalende waterlopen te gebeuren ;
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om over te gaan tot :
-ruimen en taludherstel van waterloop tussen St.-Lierbertusdreef en overstromingsgebied Leizemooie
-herprofileren van waterloop tussen overstromingsgebeid Leizemooie en de gewestweg N8,
-heropenen ingebuisde gracht te Leizemooie en dit tegen een raming van € 32.126,40 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 het herprofileren, het ruimen van de waterloop en het openen van de gracht in de
omgeving van het overstromingsgebied Leizemooie en dit tegen een raming van € 32.126,40 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.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Financiën. Aanpassing 13 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 2014-2019/13;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de
autofinancieringsmarge in 2019 € 1.434.360 bedraagt;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
12 ja-stemmen
3 neen-stemmen
7 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/13, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en
goedgekeurd.
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk
€ 126.958 in 2018
€ 456.135 in 2019
en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt € 1.434.360.
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.
Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen

Afwezig:

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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Financiën. Budgetwijziging 2018-3.
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 2014-2019/13;
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2018/3;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 126.958 en de autofinancieringsmarge
€ 463.728 bedraagt in
2018;
Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/13 en dat derhalve de
budgetwijziging 2018/3 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/13;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
12 ja-stemmen
3 neen-stemmen
7 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: De budgetwijziging 2018/3, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 126.958.
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.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
31

Dagorde: Financien. Lastvoorwaarden en gunningswijze lening.

Overwegende dat de wetgeving in verband met de beleids en beheercyclus het mogelijk maakt leningen op te
nemen voor exploitatie- en investeringsuitgaven;
Overwegende dat de financieringsbehoefte van de gemeente structureel is;
Overwegende dat deze behoefte wordt ingeschat op € 2.000.000;
Overwegende dat gezien het schuldprofiel van de gemeente en het verloop van de leningslasten in de tijd het
mogelijk is deze € 2.000.000 op te nemen op 5 jaar, zonder de jaarlijkse leningslast onredelijk te verhogen;
Overwegende dat een flexibele lening waarbij een keuze mogelijk is tussen rentevoeten van 3 maanden tot 5 jaar
de beste garantie geeft om de intresten te minimaliseren;

Overwegende dat de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 26 §1, 6°, leningen uitsluit van de
toepassing van de wet op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de raad volgens artikel 43,§2, 11° van het gemeentedecreet bevoegd is om te bepalen of een
dienstenopdracht voor het aangaan van leningen dient georganiseerd te worden;
Overwegende dat de raad bevoegd is om de voorwaarden van deze opdracht te bepalen;
Gelet op de principes van behoorlijk bestuur, meer bepaald de gelijke behandeling van leveranciers en de
mededinging op basis van een consultatiedocument;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een opdracht voor het aangaan van een
lening te lanceren op basis van het consultatiedocument in bijlage;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De raad beslist een dienstenopdracht voor het aangaan van een lening van € 2.000.000 op 5 jaar te
organiseren op basis van het consultatiedocument in bijlage;
Art.2 : Het college wordt belast met de prijsaanvraag bij verschillende aanbieders en met de gunning van deze
opdracht.
Art.3 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund aan de meest voordelige aanbieder, in casu de aanbieder die het
best scoort op de voorwaarden opgenomen in het consultatiedocument.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Financiën. Retributie op kermissen.
Gelet op het gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 43, §2, 15°
Overwegende dat de gemeenteraad op 22 juni 2015 een retributie voor foorkramers heeft vastgesteld;
Overwegende dat foorkramers in Nederbrakel aankaarten dat zij voor een verwaarloosbaar bedrag elektriciteit
verbruiken en dat dit niet in verhouding is met het huidige tarief van 100 euro;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot het goedkeuren van
voorliggend ontwerp van retributie;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 33 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het raadsbesluit d.d. 22 juni 2015 betreffende vaststelling retributie plaatsrecht foorkramen op het
publiek domein worden opgeheven.
Art. 2 : Op alle wagens, kramen, barakken of foorinrichtingen die op het openbaar domein geplaatst worden naar
aanleiding van de kermissen in de deelgemeente Nederbrakel, wordt een plaatsgeld geheven waarvan het bedrag
berekend wordt in verhouding tot de oppervlakte die ze beslaan. Dit bedrag wordt vastgesteld op 2 euro per
begonnen vierkante meter.
Tot en met een totale oppervlakte van 12 m² zal een minimum bedrag van 25 euro moeten betaald worden. Deze
vermelde bedragen zijn voor de volledige periode van de kermis.
Art. 3 : De bij artikel 2 geciteerde plaatsingen in de andere deelgemeenten zijn volledig vrijgesteld van retributie
om reden dat zich bij belastingheffing voor deze plaatselijke kermissen geen foorkramen meer zouden aanbieden
(te lage rendabiliteit).

Art. 4 : Deze rechten moeten op het kantoor van de financieel directeur te Brakel betaald worden, en namelijk de
helft binnen de achtdagen vanaf de datum waarop de vergunning verleend werd, de tweede helft uiterlijk de
vrijdag voor het begin van de kermissen, feesten of andere gelegenheden, die tot het plaatsen van de inrichting
aanleiding geven.
Art.5 : Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar
verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand
zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel
worden
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Art.6 : Dit retributiereglement is van kracht vanaf datum bekendmaking overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Art.7 : Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie en
aan de financiële dienst van de gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen.
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 43, §2, 15°:
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 november 2017 betreffende “Zwembad. Tarieven. ”
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voorgestelde toegangsprijzen goed
te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft:
12 ja-stemmen
10 onthoudingen
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De toegangsprijzen van het gemeentelijk zwembad zijn vanaf 10 december 2018:
1° Kinderen jonger dan 6 jaar:
Gratis
2° Kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar:
1,50 euro
3° Kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen:
2,50 euro
4° Abonnement kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar
(10 beurten)
13,50 euro
5° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en
meerderjarigen: (10 beurten)
22,50 euro
6° Abonnement kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar
(1 jaar):
75 euro
7° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen
(1 jaar):
125 euro
8° Zwemlessen kinderen tot en met 11 jaar (15 lessen):
45 euro
9° Zwemlessen kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen
(10 lessen):
40 euro
10° Zwemlessen kinderen tot en met 11 jaar
(vervolmaking):
45 euro
11° 1 beurt Aquagym
5 euro
12° Abonnement aquagym (10 beurten):
40 euro
13° Huur bad (1 beurt):
55 euro
14° Huur bad per jaar (meerdere beurten):
40 euro

15° Brakelse scholen lager onderwijs:
0,50 euro
16° Niet-Brakelse scholen kleuter- en lager onderwijs 0,70 euro
17° Scholen secundair onderwijs
0,70 euro
18° Brevetten en trimkaarten
1,50 euro
19° Vrijwillige Brandweermannen 2uur/maand
: gratis
Artikel 2: Het besluit van de gemeenteraad dd. 20 november 2017 wordt dd. 9 december 2018 opgeheven.
Artikel 3: Dit besluit zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de zwembadbeheerder
en de financiële dienst van de gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Wijziging meerjarernplan 2018/1.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst, in bijlage bij dit
besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

2018
2019
Exploitatietoelage € 12 705,26 € 12 472,42
Investeringstoelage € 203 091,35 € 196 532,82
Bijkomend wordt een overbruggingskrediet gevraagd van € 125.000 om eventueel investeringen te prefinancieren.
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Jürgen De Mets

Voorzitter
Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
35
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2018/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 12.705,26 euro,
- investeringen : 203.091,35 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
36
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Deelgemeente Elst. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 12.472,42euro,
- investeringen : 196.532,82 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
37
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek-Boven. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek-boven
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 3.555,17 euro,
- investeringen : 375.197,10 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek-boven wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

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

Afwezig:

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen

38
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Wijziging meerjarenplan 2018/2.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Lambertus deelgemeente Parike;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Lambertus deelgemeente Parike, in bijlage bij
dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

2018
Exploitatietoelage € 3 237,43 €
Investeringstoelage € 173 964,93 €

2019
-

Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
39
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget wijziging 2018-2.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-2 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 3237,43 euro,
- investeringen : 173.964,93 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-2 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
40
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
41
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Wijziging meerjarenplan 2018/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Ursmarus deelgemeente Zegelsem;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Ursmarus deelgemeente Zegelsem, in bijlage
bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

2018
Exploitatietoelage € 12 101,74 €
Investeringstoelage € 26 882,72 €

2019
12 101,68
4 000,00

Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen

42
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budgetwijziging 2018/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 9.999,55 euro,
- investeringen : 9.200 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
43
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek-Beneden. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 4.440,32 euro,
- investeringen : 137.000 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden wordt goedgekeurd.

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
44
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 5.057,41 euro,
- investeringen : 30.000 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen

45

Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Wijziging meerjarenplan
2018/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Pieter-in-de-banden deelgemeente
Nederbrakel;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Pieter-in-de-banden deelgemeente
Nederbrakel, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

2018
Exploitatietoelage € 41 896,12 €
Investeringstoelage € 3 394,00 €

2019
47 194,20
-

Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
46
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budgetwijziging 2018/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nedrbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 39.917,53 euro,
- investeringen : 3.394,80 euro;

Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nederbrakel wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
47
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nederbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 43.011,89 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nederbrakel wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen

Afwezig:

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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Hedwin De Clercq - Schepen

48
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Wijziging meerjarenplan 2018/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke, in
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

Exploitatietoelage €
Investeringstoelage €

2018
€
€

2019
182,00
-

Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
49
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2018/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
50
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
51
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Wijziging meerjarenplan 2018/1.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Ursmarus deelgemeente Zegelsem;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus deelgemeente Zegelsem, in
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd

2018
2019
Exploitatietoelage € 12 101,74 € 12 101,68
Investeringstoelage € 26 882,72 € 4 000,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen

52
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budgetwijziging 2018/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ingediende budget 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7.118,22 euro,
- investeringen : 26.882,72 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : De budgetwijziging 2018-1 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem wordt
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
53
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2019.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 5.843,41 euro,
- investeringen : 4.000 euro;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1 : Het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem wordt goedgekeurd.

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
54

Dagorde: Punt aangevraagd door raadslid P. Machtelinckx: Uitvoering beslissing
gemeenteraad betreffende aanvullend verkeersreglement Suttermeers.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 22;
Gelet op het voorstel op naam van raadslid P. Machtelinckx betreffende “uitvoeren unaniem gestemd
gemeenteraadsbesluit van 09/11/2009”;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
11 ja-stemmen
11 nee-stemmen
Gelet op de ongunstige raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Besluit
Enig artikel: Voorliggend punt wordt verworpen.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm.
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, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen
De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
Hedwin De Clercq - Schepen
55

Dagorde: Punt aangevraagd door raadslid M. Van Snick: “Aankoop zitbanken.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Creat. Aankoop zitbanken.” een bestek met nr. 2018/084 werd
opgesteld door de dienst grondgebiedzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.926,23 excl. btw of € 19.270,74 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2250000/GRO/0200 (actie/raming 2018140247/2018170099) van de buitengewone dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl.
btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/084 en de raming voor de opdracht “Creat.
Aankoop zitbanken.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 15.926,23 excl. btw of € 19.270,74 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

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

