
Zitting van de Gemeenteraad van 28 december 2018 
 

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 

Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 

André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman vanaf punt 09, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 
Afwezig: Stephan Van den Berghe – Raadslid 
De zitting wordt geopend te 19:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 
Openbare zitting: 
Jeugd - Middenstand - Senioren 

01 Adviesraden. Jaarverslag 2017 jeugdraad. 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de jeugdraad. 
02 Adviesraden. Jaarverslag 2017 seniorenraad. 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de seniorenraad. 
03 Adviesraden. Jaarverslag 2017 middenstandsraad. 
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2017 op naam van de middenstandsraad. 
Financiën 

04 Samenwerkingsverbanden. Goedkeuring dotatie 2019 lokale politie. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de dotatie aan de lokale politie goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
05 Samenwerkingsverbanden. Vaststelling dotatie 2019 aan de brandweerzone Vlaamse 

Ardennen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de dotatie aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

06 Financiën. Verslag visum 2018 
De raadsleden nemen kennis van het verslag betreffende het visum 2018. 
07 Financiën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes vastgesteld. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
08 Financiën. Budgetwijziging 2018-4. 

Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 4 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, L. De Langhe, K. 
Wattez en 3 neen-stemmen vanwege de raadsleden  J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck wordt de 
budgetwijziging 2018/4 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Vervoegt de zitting : Lien Braeckman - Raadslid 

09 Financiën. Budget 2019. 

Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende de automaat voor het rattenvergif, de terrasschermen, de renovatie van 
de Hollebeekstraat, de verdubbeling van het budget voor diverse wegeniswerken en stelt namens zijn fractie geen 
voorstander te zijn van het omnissportterrein. 
Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende de bijdrage van Brakel aan de film “Adam en Eva”. 
Raadslid L. Bauwens stelt een vraag betreffende het onderzoek betreffende een sociale ontwikkeling te Warande-
Tenbossestraat-Hoge Zavel. 

Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 8 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, L. De Langhe, L. 
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck wordt het budget 2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 

10 Openbare werken. Diverse wegenwerken 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
11 Patrimonium. Kerkhof Elst. Erfpacht tussen gemeente Brakel en Intergem betreffende 

inplanting nieuwe electriciteitscabine. Ontwerp van akte erfpacht. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
12 Podiumzaal met administratief centrum. 

1° Ontwerp van akte met het oog op grondverwerving Serpentestraat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
13 Mobiliteit. Aangepast aanvullend verkeersreglement betreffende het woonerf te 

Suttermeers. 

Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. 
Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, 
M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, L. Bauwens en K. De Ruyck en 2 
onthoudingen vanwege de raadsleden S. Devleeschouwer en J. Haegeman wordt het bestaande aanvullend 
verkeersreglement opgeheven en het ontwerp van nieuw aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Secretariaat 
14 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M-J. De 

Temmerman betreffende verlangen retributie op plaatsrecht op markten. 



Met eenparigheid van stemmen wordt het retributiereglement betreffende “plaatsrecht op markten met éénvormige 
grondslag” goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Hierop start de voorzitter een moment van hulde voor de uittredende raadsleden  

 Kristof De Ruyck 
 Stephan Van Den Berghe 

 Leen De Langhe  
 Marie-Jeanne De Temmerman 
 Pascal Machtelinckx 
 Mirella Limpens 
 Peter Bauters 

 Lieven Bauwens 
 Noël Morreels 
 Marcel Van Snick 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
 

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

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
01 Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2017 jeugdraad. 

Gelet op Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het algemeen reglement op de gemeentelijke adviesraden 
Gelet op het jaarverslag 2017 op naam van de jeugdraad 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het kennisnemen van 
voornoemd verslag 
BESLUIT 
Enig artikel: Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017. 

Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 

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

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

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

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 

 
02 Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2017 seniorenraad. 
Gelet op Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het algemeen reglement op de gemeentelijke adviesraden 
Gelet op het jaarverslag 2017 op naam van de seniorenraad 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het kennisnemen van 
voornoemd verslag 

BESLUIT 
Enig artikel: Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017. 
Namens de raad, 
 
 
 

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



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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 

Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
03 Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2017 middenstandsraad. 
Gelet op Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het algemeen reglement op de gemeentelijke adviesraden 
Gelet op het jaarverslag 2017 op naam van de middenstandsraad 

Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het kennisnemen van 
voornoemd verslag 
BESLUIT 
Enig artikel: Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2017. 
Namens de raad, 
 
 

 

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

Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Goedkeuring dotatie 2019 lokale politie. 
Gelet dat er een dotatie zal nodig zijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone om de politiebegroting 2019 

sluitend te krijgen; 

Gelet op het begrotingsontwerp 2019 van de politiezone Brakel; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de exploitatietoelage 2019 ad € 1.291.870 
goed te keuren; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de investeringstoelage 2019 ad € 84.841 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

-21 ja-stemmen, 
Gelet op de eenparigheid; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : De exploitatietoelage dienstjaar 2019 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, zijnde € 1.291.870, wordt goedgekeurd.  

De investeringstoelage dienstjaar 2019 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-
Zwalm, zijnde € 84.841, wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de Voorzitter van de politiezone. 
Namens de raad, 
 

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

Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter 
Marleen Gyselinck - Burgemeester wnm. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 

Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 



Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Vaststelling dotatie 2019 aan de brandweerzone 

Vlaamse Ardennen. 

Vanaf 1 januari 2015 werd de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (BVLAR) opgericht; 
De financiering bestaat uit federale toelagen aangevuld met gemeentelijke dotaties van de 13 deelnemende 

gemeenten; 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die bepaalt dat de dotaties van de gemeenten en 
steden van de zone jaarlijks vastgesteld worden op basis van een unaniem akkoord tussen de verschillende 
gemeenten; 
Gelet op het besluit van de pre-zoneraad van 4 juli 2014 waarbij de berekening van de zonale verdeelsleutel als volgt 

werd goedgekeurd: 
- 60 % op basis van het inwonersaantal 
- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen 
- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen 
- 5 % op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per 

aangifte); 

Gelet op het raadsbesluit van 15 september 2014 betreffende de goedkeuring van de zonale verdeelsleutel. 
Overwegende dat het aandeel voor de gemeente Brakel in de gemeentelijke bijdragen voor de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen 2019 vastgesteld is op 7,9683 %; 
Overwegende dat de compensatie voor de overdracht van de roerende goederen over een periode van 5 jaar wordt 
verrekend met de investeringstoelage; 
Overwegende dat uit het ontwerp van de begroting 2019 van de brandweerzone Vlaamse Ardennen blijkt dat het 
aandeel 2019 van de gemeente Brakel in de gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone berekend wordt op 

respectievelijk € 334.213 voor de gewone dienst en op            € 77.652 voor de buitengewone dienst; 

Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de unanimiteit van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1 : De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2019 ten laste 

van de gemeente Brakel worden als volgt vastgesteld: 
- Gewone dienst: € 334.213 
- Buitengewone dienst: € 77.652. 

Art. 2: De bedragen zijn ingeschreven in het gemeentelijke budget onder volgende sleutels: 
- 2019/6494090/VEI/0410 Exploitatietoelage brandweer/Brandweer 
- 2019/6640110/VEI/0410 Brandweerzone investeringssubsidies/Brandweer. 

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur 
van de provincie Oost-Vlaanderen, de voorzitter van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 

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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 
Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
06 Dagorde: Financiën. Verslag visum 2018 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het verslag 2018 betreffende het verlenen van het visum op naam van de financieel beheerder 
BESLUIT 

Enig artikel: Kennis wordt genomen van voornoemd verslag 2018. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 



Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 
De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 

 
07 Dagorde: Financiën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen beslechting van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2012 houdende de belasting op tweede verblijven en 
weekendhuisjes; 

Gelet op de lasten hieruit voortspruitend voor de gemeente; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de gemeentelijke dienstverlening aan diegenen die op het grondgebied van de gemeente over een tweede 
verblijf beschikken; 
Gelet op het voorgestelde ontwerp van een belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde belasting goed te keuren; 

Gelet op de stemming waaraan 21 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft: 
-21 ja-stemmen 
-   0 onthoudingen 

Gelet op de positief raadgevende stem van schepen Marijn Devalck; 
BESLUIT: 
Art.1: Vanaf het aanslagjaar 2019 wordt jaarlijks een belasting op tweede verblijven gevestigd. 
Art.2: Een tweede verblijf is een woning, waarvoor diegene die er kan verblijven niet voor deze woning  is 

ingeschreven in de bevolkingsregisters , maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt én 

waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de belastingverordening op tweede 
verblijven.Dit ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of 
buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, of om alle andere vaste woningen. 
Art.3: Zijn vrijgesteld van belasting: 

- elke woongelegenheid waarin een beroepsactiviteit uitgeoefend wordt 
- elke woongelegenheid die gebruikt wordt door studenten 

- alle verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens 
- elke woongelegenheid die eigendom is van een persoon die omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd 

langdurig op een andere plaats verblijft en op die plaats is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Onder 
deze plaatsen verstaan we onder meer rust- en verzorgingstehuizen of homes voor bejaarden 

- elke woongelegenheid, die door het overlijden van de laatste bewoner in het jaar voorafgaand aan het 
dienstjaar als tweede verblijf zou belast worden  

Art.4: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 620 per jaar en per tweede verblijf. Dit bedrag is ineens en 
voor het gehele jaar verschuldigd voor het beschikken over een tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art.5: De belastingschuldige is de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar over een tweede verblijf in de 
gemeente Brakel beschikt. 
Art.6: De belastingschuldige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het 
gemeentebestuur op een door de gemeente voorgeschreven formulier. Dit gebeurt door middel van een verklaring op 
eer. 

Een belastingschuldige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf een vragen.  

Het formulier is ook ter beschikking op de gemeentelijke website. 
Art.7: Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan het bestuur aan de 
hand van een plaatsbezoek vaststellen of het gaat om een tweede verblijf.  
Indien het gaat om een tweede verblijf wordt de belastingschuldige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens 
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de 

belastingschuldige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting; 
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de 
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Art.8: De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. 
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

Art.9: De belasting wordt gevestigd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 
het college van burgemeester en schepenen. 
Art.10: De belasting is betaalbaar uiterlijk twee maand na verzending van het aanslagbiljet. 
Art.11: De belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij de 
bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval en worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
Art.12: Het college verleent ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die o.a. voortvloeien uit materiële 
vergissingen, op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld. 
Art.13: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van de Provincie. 
Namens de raad, 
 
 

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

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



André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof 

De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Lien Braeckman, Stephan Van den Berghe - Raadsleden 
 
08 Dagorde: Financiën. Budgetwijziging 2018-4. 
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 2018/4; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 2.105.303,57 en de autofinancieringsmarge          € 463.728 bedraagt 
in 2018; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van BW 2018/4 groter is dan het resultaat op kasbasis uit meerjarenplan 

2014-2019/13 en de autofinancieringsmarge BW 2018/4 gelijk is aan de autofinancieringsmarge uit 

meerjarenplanwijziging 201-2019/13 en dat derhalve de budgetwijziging 2018/4 past in het gewijzigde 
meerjarenplan 2014-2019/13; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 14 ja-stemmen 
- 3 neen-stemmen 
- 4 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2018/4, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 2.105.303,57 . 
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel directeur en de dienst 
financiële organisatie. 

Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering verstuurd 
aan de toezichthoudende overheid. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 

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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen 
De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 
Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 
 
09 Dagorde: Financiën. Budget 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 ( gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012 ) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de ocmw’s;  
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 ( gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 2012 ) tot 
vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de ocmw’s; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;  

Gelet op het ontwerp budget 2019; 
Overwegende dat het budget 2019 financieel een resultaat op kasbasis heeft van € 142.546;  
Overwegende dat het budget 2019 conform de omzendbrief budget 2019 niet dient te passen in het meerjarenplan 
2014-2019/13; 
Gelet op de mondelinge toelichting van de schepen van financiën; 
Gelet op de bespreking; 

Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 
- 14 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 8 onthoudingen 



BESLUIT: 
Art. 1: Het budget 2019, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 142.546.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 

dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen aangetekend verstuurd ter attentie 

van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet. 
Namens de raad, 
 
 
 

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

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

De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 

Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 
Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 
 
10 Dagorde: Openbare werken. Diverse wegenwerken 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Diverse wegenwerken 2019” een bestek met nr. 2018/097 werd 

opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 357.372,40 excl. btw of € 432.420,60 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2019; 
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 36; 
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. 2018/097 en de raming voor de opdracht “Diverse 
wegenwerken 2019”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 357.372,40 excl. btw of € 432.420,60 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4 : 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. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen 
De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 



 
11 Dagorde: Patrimonium. Kerkhof Elst. Erfpacht tussen gemeente Brakel en Intergem 

betreffende inplanting nieuwe electriciteitscabine. Ontwerp van akte erfpacht. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12° ; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2016 houdende de goedkeuring van het proces-
verbaal van opmeting d.d. 9 september 2016 en opgemaakt door Metae bvba, Houtemstraat 20, 9860 Oosterzele ; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2016 houdende de goedkeuring van het voorstel tot 
het in erfpacht geven van een deel van de gemeentelijke eigendom met als kadastrale gegevens Brakel, 4de afdeling, 
sectie B, deel nr. 24H (lot 1) aan Eandis voor een periode van 99 jaar voor de inplanting van een nieuwe 
elektriciteitscabine ; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 12 december 2016 houdende de aanstelling van notaris Olemans, 

Kasteelstraat 60 te 9660 Brakel tot de administratieve afhandeling van de splitsing van eigendom en de opmaak en 
het verlijden van de akte “erfpacht” van lot 1 van het perceel 4de afdeling, sectie B, nr. 24H ; 
Kennisnemend van de onderstaande ontwerpakte “erfpacht” opgemaakt door notaris Caroline Olemans te Brakel op 
naam van :  
-de erfpachter : Intergem, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, 
-het perceel gelegen in Brakel, Ommegangstraat en kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B, nr. 24D2 met een 

oppervlakte van 25ca, 
-doel : bouwen nieuwe elektriciteitscabine, 
-duur : 99 jaar, 
-canon : éénmalige vergoeding van 1 euro; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte “erfpacht” goed te 
keuren ; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt ; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming ; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck ; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte “erfpacht” opgemaakt door notaris Caroline Olemans te Brakel op naam van :  
-de erfpachter : Intergem, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, 
-het perceel gelegen in Brakel, Ommegangstraat en kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B, nr. 24D2 met een 
oppervlakte van 25ca, 

-doel : bouwen nieuwe elektriciteitscabine, 
-duur : 99 jaar, 
-canon : éénmalige vergoeding van 1 euro, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan Intergem, 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. 
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman - Schepenen 
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 

Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen 
De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 
 

12 Dagorde: Podiumzaal met administratief centrum. 
1° Ontwerp van akte met het oog op grondverwerving Serpentestraat. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12° ; 
Gelet op het besluit d.d. 05 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Gebouwen. Oprichten van 
een podiumzaal, muziekschool en administratief centrum” ; 
Gelet op het besluit d.d. 13 maart 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende “RUP gemeentehuis – definitieve 
vaststelling” ; 

Gelet op het besluit d.d. 03 september 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het 
ontwerp van de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen mevr. N. Byl, Serpentestraat 14, 9660 en de gemeente 
Brakel ; 
Gelet op de door alle partijen getekende onderhandse verkoopsovereenkomst “Serpentestraat 14” d.d. 01 oktober 
2018 ;  
Kennisnemend van de onderstaande ontwerpakte opgemaakt door notaris Caroline Olemans te Brakel op naam van :  
-de verkoopster : Nancy Byl, Serpentestraat 14, 9660 Brakel, 

-de koper : Gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel, 
-onroerend goed : woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, 
-het perceel gelegen in Brakel, Serpentestraat 14 en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 798C met een 
oppervlakte van 11a38ca mits de prijs van € 375.070,00 ; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte “Serpentestraat 14” 
goed te keuren ; 

Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt ; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming ; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck ; 
BESLUIT : 



Art.1 : De ontwerpakte opgemaakt door notaris Caroline Olemans te Brakel op naam van :  
-de verkoopster : Nancy Byl, Serpentestraat 14, 9660 Brakel, 
-de koper : Gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel, 
-onroerend goed : woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, 

-het perceel gelegen in Brakel, Serpentestraat 14 en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 798C met een 
oppervlakte van 11a38ca mits de prijs van € 375.070,00 wordt goedgekeurd. 

Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan 
1° notaris Olemans 
2° de financieel directeur  
3° mevr. Nancy Byl, Serpentestraat 14, 9660 Brakel 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
Algemeen Directeur Voorzitter 

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

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

Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 

Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen 
De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 
 

13 Dagorde: Mobiliteit. Aangepast aanvullend verkeersreglement betreffende het woonerf te 
Suttermeers. 

AANLEIDING 
Parkeerproblematiek in Suttersmeers : schrijven bewoonster betreffende onmogelijke toegang tot haar eigendom 
wegens geparkeerde wagens 
REGELGEVING 

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
- het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
- het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
- het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg; 

- het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens bepaald worden; 
- het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens; 
- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
- de nieuwe gemeentewet; 
- het decreet lokaal bestuur; 

- het raadsbesluit dd. 29 november 2009 betreffende de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement : 
Invoeren erf in Suttermeers 
FEITEN 
- betreft een gemeenteweg 
- het raadsbesluit dd 29 november 2009 werd tot op heden nog niet uitgevoerd; 
- de uitvoering van het raadsbesluit brengt mede dat het aantal parkeerplaatsen zal worden ingekort; 

- de petitie van bewoners met de vraag om geen geordende parkeerplaatsen in te voeren 
- het voorstel college van burgemeester en schepenen : 

* opheffende raadsbesluit dd 29 november 2009 betreffende invoeren erf in de Suttermeers; 
* invoeren verboden parkeren op het einde van de Suttermeers langsheen het voetpad gelegen loodrecht op 
de straat  

STEMMING  
- voorstel college : 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen en 1 positieve raadgevende stem 

BESLUIT :  
Art. 1 : Het aanvullend verkeersreglement d.d. 29 november 2009 betreffende het invoeren van een erf in 
Suttermeers, wordt opgeheven. 
Art. 2 : In de Suttermeers wordt op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat, verboden parkeren 
ingevoerd. 
Art. 3 : De in artikel 2 genomen maatregelen zal aangeduid worden met een onderbroken gele lijn. 
Art. 4 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig de wet betreffende de Politie 

van het Wegverkeer. 
Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  
- de Vlaamse Overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 
- de politiezone Brakel. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 



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

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

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen 
André Flamand - Schepen 
Stefaan Devleeschouwer, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 
Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen 

De Langhe, Kristof De Ruyck - Raadsleden 
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur 

Afwezig: Stephan Van den Berghe - Raadslid 
 
14 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M-J. 

De Temmerman betreffende verlangen retributie op plaatsrecht op markten. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2017 betreffende de vaststelling van de retributie op het plaatsrecht op 
markten met een eenvormige grondslag; 
Gelet op het voorstel van raadslid Marie-Jeanne De Temmerman om de retributie op het plaatsrecht op markten te 
verlengen voor onbepaalde duur aan de huidige voorwaarden; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen welke volgende uitslag heeft : 

- 22 ja-stemmen 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1 : Er wordt met ingang van 1/1/2019 voor onbepaalde duur een gemeentelijke retributie gevestigd voor 
plaatsrecht op markten met eenvormige grondslag. 

Art. 2 : 
§1 een plaatsrecht wordt geheven, ten bedrage van 0,30 euro per lopende meter met een maximum diepte van 3 
meter per kraam per dag, ten laste van de persoon die, met handels- of beroepsdoeleinden, een plaats op het 
openbaar domein innemen gedurende de gewone marktdagen. Het minimum te betalen recht wordt vastgesteld op 
1,20 euro per kraam. 
§2 een plaatsrecht wordt geheven ten bedrage van 1,00 euro per strekkende meter, met een minimum van 10,00 

euro per ingenomen standplaats, per dag, ten laste van de persoon die met handels- of beroepsdoeleinden, een 
plaats op de openbare weg, op andere plaatsen van het openbaar domein, op plaatsen grenzend aan de openbare 
weg of op commerciële plaatsen, en die geen deel uitmaken van de gewone openbare markt, innemen.  
Art. 3 : De retributie bedoeld in Art.2§2, is niet verschuldigd: 
a) door de gevestigde handelaar die, op het openbaar domein, ter hoogte van zijn handelspand, goederen verkoopt, 
onder de navolgende voorwaarden : 
- het kraam of het verkoopstalletje kan worden beschouwd als deel uitmakend van de vestiging vermeld in zijn 

inschrijving in het handelsregister of in de kruispuntenbank van de ondernemingen en 

- de in het kraam of het verkoopstalletje uitgestalde goederen zijn van dezelfde aard als die welke in zijn 
handelspand te koop worden gesteld. 
b) door de handelaars die een standplaats innemen op het openbaar domein uit hoofde van het feit dat hun vaste 
handelszaak, als gevolg van openbare werken, onbereikbaar is voor hun klanten; 
c) voor de standplaatsen die occasioneel worden ingenomen door de verantwoordelijken van verkoopacties zonder 
commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het KB d.d. 24/09/2006 betreffende de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, inclusief alle latere en toekomstige wijzigingen. 
Art. 4 : De onderrichtingen bepaald in het gemeentelijk marktreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 26 april 2010, zijn van toepassing op alle ambulante activiteiten op het openbaar domein of grenzend aan 
de openbare weg en op commerciële plaatsen. 
Art. 5 : De retributie dient vooraf te worden betaald aan de gemeente vooraleer de handelaar start met de ambulante 
activiteit. 

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 : Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie en de financiële dienst van 
de gemeente.  
 
Namens de raad, 
 
 

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