Zitting van de Gemeenteraad van 28 januari 2019
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur

Afwezig:
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers Algemene Vergadering.
Raadslid J. Haegeman verwijst naar voorliggend punt naar de ettelijke tussenkomsten hieromtrent door gewezen raadslid L. Bauwens betreffende
het systematisch aanduiden van vertegenwoordigers binnen de meerderheid.Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden J. Roos
(effectief), Sabine Burens (effectief), A. Flamand (plaatsvervanger) en Marcel Saeytijdt (plaatsvervanger) aangesteld als vertegenwoordigers voor
TMVW ov.
02
Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger regionaal adviescomité domeindiensten Zuid.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand aangesteld als vertegenwoordigers voor het regionaal adviescomité domeindiensten
zuid binnen TMVW ov.
03
Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen1 kandidaat voor Raad van Bestuur.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid K. Vekeman voorgedragen als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur binnen TMVW ov.
04
Samenwerkingsverbanden. TMVS dv.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger Algemene Vergadering.
Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden J. Roos (effectief), Sabine Burens (plaatsvervanger) aaangesteld als vertegenwoordigers
voor de algemene vergadering van TMVS dv.
05
Samenwerkingsverbanden. TMVS dv.
1° Voordragen 1 kandidaat raad van bestuur.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid J. Roos voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVS dv.
06
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.
1° Voordragen 1 kandidaat algemene vergadering.
Met éénparigheid van stemmen wordt schepen M. De Pessemier aangesteld als vertegenwoordigers de algemene vergadering voor IGS Westlede.
07
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.
1° Voordragen 1 kandidaat raad van bestuur.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid D. Bogaert voorgedragen voor de raad van bestuur van IGS Westlede.
08
Samenwerkingsverbanden SOLVA.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger raad van bestuur.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand voorgedragen voor de raad van bestuur van Solva.
09
Samenwerkingsverbanden. RATO vzw.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger algemene vergadering.
Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden W. Roos (effectief) en A. Flamand (plaatsvervanger) aangesteld als vertegenwoordigers
voor de algemene vergadering van vzw rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.
10
Samenwerkingsverbanden. Cipal dv.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger algemene vergadering.
Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden K. Vekeman (effectief), A. Flamand (plaatsvervanger) aangesteld als vertegenwoordigers
voor algemene vergadering voor Cipal.
11
Samenwerkingsverbanden. IVLA.
1° Aanduiden 2 vertegenwoordigers raad van bestuur.
Met éénparigheid van stemmen worden de raadsleden M. Saeytijdt en D. Bogaert aangesteld voor de raad van bestuur van IVLA.
12
Samenwerkingsverbanden. IVLA.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger algemene vergadering.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand aangesteld als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van IVLA..
13
Samenwerkingsverbanden. Intergem.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger regionaal bestuurscomité Zuid.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid A. Flamand aangesteld voor het regionaal directiecomité zuid van Intergem.
14
Samenwerkingsverbanden. Intergem.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger raad van bestuur.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid Sabine Burens voorgedragen voor de raad van bestuur van Intergem.
15
Samenwerkingsverbanden. Farys. Toetreding als deelnemer Secundaire Diensten i.f.v. de bouw van een nieuw
zwembad.
Met eenparigheid van stemmen wordt de toetreding tot de divisie secundaire diensten (S) van het samenwerkingsverband TMVW ov
goedgekeurd.
16
Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement goedgekeurd.
17
Commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving. Oprichting.
Met éénparigheid van stemmen wordt een raadscommissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving opgericht.
18
Commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving. Samenstelling.
Met éénparigheid van stemmen wordt de commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving samengesteld uit:

Open vld: Marcel Saeytijdt, André Flamand, Delpine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman.

Cd&v: Bart Morreels

Sp.a: Hedwin De Clercq

N-VA: Jan Haegeman

Vlaams Belang (met raadgevende stem): Veronique Lenvain
19
Commissie grondgebiedszaken en omgeving. Aanduiden voorzitter.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid M. Saeytijdt aangesteld als voorzitter van de commissie grondgebiedszaken en omgeving.

20
Commissie sociale zaken en financiën. Oprichting.
Met éénparigheid van stemmen wordt een raadscommissie sociale zaken en financiën opgericht.
21
Commissie sociale zaken en financiën. Samenstelling.
Met éénparigheid van stemmen wordt de raadscommissie sociale zaken en financiën samengesteld uit:

Open vld: Wesley Roos, Marcel Saeytijdt, André Flamand, Delpine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens.

Cd&v: Kris Wattez

Sp.a: Johan Thomas

N-VA: Jan Haegeman

Vlaams Belang (met raadgevende stem): Veronique Lenvain
22
Commissie sociale zaken en financiën. Aanduiden voorzitter.
Met éénparigheid van stemmen wordt raadslid J. Roos aangesteld als voorzitter van de commissie sociale zaken en financiën.
Financiën
23
OCMW Brakel. Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2018.
Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, P. Vanderstuyf, S. Hoeckman, M. De Pessemier, M.
Devalck, M. Saeytijdt, A. Flamand, D. Bogaert, A. Coppens, J. Roos, S. Burens, K. Vekeman en W. Roos en 8 onthoudingen vanwege de raadsleden
J. Thomas, H. De Clercq, F. Bogaert, B. Morreels, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en V. Lenvain wordt de budgetwijziging 2/2018
goedgekeurd.
24
OCMW Brakel. Budget 2019.
Raadslid J. Haegeman stelt zich te zullen onthouden, dit zolang het rusthuis Najaarszon niet is geprivatiseerd.
Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, P. Vanderstuyf, S. Hoeckman, M. De Pessemier, M.
Devalck, M. Saeytijdt, A. Flamand, D. Bogaert, A. Coppens, J. Roos, S. Burens, K. Vekeman en W. Roos en 8 onthoudingen vanwege de raadsleden
J. Thomas, H. De Clercq, F. Bogaert, B. Morreels, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en V. Lenvain wordt de budgetwijziging 2/2018
goedgekeurd.
Openbare Werken - Mobiliteit
25
Eandis. Offerte vernieuwen openbare verlichting met LED-armaturen in diverse straten.
Met eenparigheid van stemmen worden de offertes op naam van EANDIS goedgekeurd.
26
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Inneming 021. Ontwerpakte koop + uitwinningsschade.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
27
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Inneming 127-128-129. Ontwerpakte koop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Na schorsing van de gemeenteraad met het oog op de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door:
1° Fractieleider B. Morreels betreffende de werkwijze inzake het afleveren van omgevingsvergunningen
2° raadslid K. Wattez betreffende de aankondiging van de gemeente Horebeke om verkeer te weren op het grondgebied en de impact hiervan
voor in het bijzonder de Oudenaardsestraat en Gentsestraat.
3° Fractieleider H. De Clercq betreffende het niet terugplaatsen van een verkeerspaaltje in de Baneike en de impact van het vermoedelijk verkeer
op het moment van de werken in de Ronsesestraat.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last :
Algemeen Directeur
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Voorzitter
Alexander De Croo

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur

Afwezig:
01

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers Algemene Vergadering.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband TMVW ov vraagt 2 vertegenwoordigers met plaatsvervangers voor de algemene vergadering voor de volledige
legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor de raadsleden Johnny Roos en Sabine Burens aan te duiden als vertegenwoordigers en
raadslid André Flamand als plaatsvervanger voor de algemene vergadering en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel, §1: De heer Johnny Roos, Sint-Martensstraat 26/202, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 20192024 voor de algemene vergadering van het samenwerkingsverband TMVW ov.
§2 Mevrouw Sabine Burens, Steenweg 44, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene
vergadering van het samenwerkingsverband TMVW ov.
§3 De heer André Flamand, Leinstraat 112, 9660 wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
algemene vergadering van het samenwerkingsverband TMVW ov.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
TMV ov, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
02

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger regionaal adviescomité domeindiensten Zuid.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband TMVW ov vraagt 1 vertegenwoordiger voor het regionaal adviescomité domeindiensten voor de volledige legislatuur
aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid André Flamand aan te duiden als vertegenwoordiger voor het regionaal adviescomité
domeindiensten.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: De heer André Flamand, Leinstraat 112, 9660 wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor het
regionaal adviescomité domeindiensten van het samenwerkingsverband TMVW ov.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
TMV ov, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
03

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVW ov.
1° Voordragen1 kandidaat voor Raad van Bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband TMVW ov vraagt 1 vertegenwoordiger voor de raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid Karen Vekeman aan te duiden als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: Mevrouw Karen Vekeman, Leinstraat 110, 9660 wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de raad
van bestuur van het samenwerkingsverband TMVW ov.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
04

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVS dv.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger Algemene Vergadering.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband TMVS dv vraagt 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de volledige
legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor de raadslid Johnny Roos aan te duiden als vertegenwoordiger en raadslid Sabine Burens al
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: §1 De heer Johnny Roos, Sint-Martensstraat 26/202, 9660 wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor
algemene vergadering van het samenwerkingsverband TMVS dv.
§2 Mevrouw Sabine Burens, Steenweg 44, 9660 Brakel wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de legislatuur 2019-2024 voor algemene
vergadering van het samenwerkingsverband TMVS dv.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
TMVS dv, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
05

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVS dv.
1° Voordragen 1 kandidaat raad van bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband TMVS dv vraagt 1 vertegenwoordiger voor de raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor de raadslid Johnny Roos aan te duiden als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: De heer Johnny Roos, Sint-Martensstraat 26/202, 9660 wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
raad van bestuur van het samenwerkingsverband TMVS dv.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
TMVS dv, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
06

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.
1° Voordragen 1 kandidaat algemene vergadering.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband IGS Westlede vraagt 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor schepen M. De Pessemier aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: De heer Marc De Pessemier, Twaalfbunderstraat 31, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 20192024 voor de algemene vergadering van het samenwerkingsverband IGS Westlede.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
07

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.
1° Voordragen 1 kandidaat raad van bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband IGS Westlede vraagt 1 vertegenwoordiger voor de raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid D. Bogaert aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en dit
voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Artikel 1: Mevrouw Delpine Bogaert, Kasteeldreef 3, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
raad van bestuur van het samenwerkingsverband IGS Westlede.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
08

Dagorde: Samenwerkingsverbanden SOLVA.
1° Voordragen 1 vertegenwoordiger raad van bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband Solva vraagt 1 vertegenwoordiger voor raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid A. Flamand aan te duiden als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur dit voor de
volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Artikel 1: De heer Andre Flamand, Leinstraat 112, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de raad
van bestuur van het samenwerkingsverband Solva.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Solva, Gentsesteenweg 1b, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:

09

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. RATO vzw.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger algemene vergadering.

Aanleiding
De vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vraagt 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de
volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 1
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid W. Roos (effectief) en raadslid A. Flamand (plaatsvervanger) aan te duiden als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: §1 De heer Wesley Roos, Meerbeekstraat 119, 9660 Brakel wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de legislatuur 20192024 voor de algemene vergadering van de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO).
§2 De heer André Flamand, Leinstraat 112, 9660 Brakel wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024
voor de algemene vergadering van de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO).
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
RATO vzw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
10

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Cipal dv.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger algemene vergadering.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband CIPAL dv vraagt 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de volledige legislatuur
aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid Karen Vekeman aan te duiden als vertegenwoordiger en raadslid André Flamand als
plaatsvervanger voor de algemene vergadering en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Eng artikel: §1 Mevrouw Karen Vekeman, Leinstraat 110, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor
de algemene vergadering van het samenwerkingsverband Cipal.
§2 De heer André Flamand, Leinstraat 112, 9660 Brakel wordt aangesteld als plaatsvervanger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene
vergadering van het samenwerkingsverband Cipal.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Cipal, Bell-Telephonelaan 2d, 2440 Geel
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
11

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA.
1° Aanduiden 2 vertegenwoordigers raad van bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband I.V.L.A. vraagt 2 vertegenwoordigers voor de raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid M. Saeytijdt en raadslid D. Bogaert aan te duiden als vertegenwoordigers voor de
raad van bestuur en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparigheid)

Enig artikel: §1 De heer Marcel Saeytijdt, Nederstenkouter 19, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024
voor de raad van bestuur van het samenwerkingsverband IVLA.
§2 Mevrouw Delpine Bogaert, Kasteeldreef 3, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de raad van
bestuur van het samenwerkingsverband IVLA.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
IVLA, Meersbloem-Melden 46a, 9700 Oudenaarde
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
12

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger algemene vergadering.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband I.V.L.A. vraagt 1 vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid A. Flamand aan te duiden als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en
dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: De heer André Flamand, Leinstraat 110, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
algemene vergadering van het samenwerkingsverband IVLA.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
IVLA, Meersbloem-Melden 46a, 9700 Oudenaarde
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
13

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger regionaal bestuurscomité Zuid.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband Intergem vraagt 1 vertegenwoordiger voor het regionaal bestuurscomité zuid voor de volledige legislatuur aan te
duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid A. Flamand aan te duiden als vertegenwoordigers voor het regionaal bestuurscomité
zuid en dit voor de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: De heer André Flamand, Leinstraat 110, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor het
regionaal bestuurscomité zuid van het samenwerkingsverband Intergem.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Intergem, Brusselsesteenweg 19, 9090 Melle
Namens de raad,

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

Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur

Afwezig:
14

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Intergem.
1° Aanduiden 1 vertegenwoordiger raad van bestuur.

Aanleiding
Het samenwerkingsverband Intergem vraagt 1 vertegenwoordiger voor raad van bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3
Feiten
Het college van burgemeester en schepen stelt voor raadslid S. Burens aan te duiden als vertegenwoordigers voor de raad van bestuur en dit voor
de volledige legislatuur.
Besluit (stemming: éénparig)
Enig artikel: Mevrouw Sabine Burens, Steenweg 44, 9660 Brakel wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
raad van bestuur van het samenwerkingsverband Intergem.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Intergem, Brusselsesteenweg 19, 9090 Melle
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
15

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Toetreding als deelnemer Secundaire Diensten i.f.v. de bouw van
een nieuw zwembad.

Aanleiding
Met het oog op het bouwen van een nieuw gemeentelijk zwembad kan de divisie secundaire diensten (S) van het samenwerkingsverband TMVW
ov de gemeente hierin bijstaan.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 4°
Feiten
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor toe te treden tot de divisie secundaire diensten (S) van het samenwerkingsverband TMVW
ov; dit op basis van:

dat de gemeente watergerelateerde installaties uitbaat en/of wenst uit te baten in de domeinen sport, ontspanning en/of verzorging;

dat deze uitbating gepaard gaat met investeringen, (technische) exploitatie, commerciële uitbating, financiering en beheer;

dat de gemeente deze activiteiten alleen of intergemeentelijk kan organiseren en terzake vrij en autonoom kan beslissen;

het voorstel van TMVW, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, om toe te treden als vennoot tot de divisie Secundaire Diensten
van TMVW;

dat uit het toetredingsdossier, voorgelegd door TMVW, blijkt dat de statuten van TMVW voorzien dat de autonomie van de
gemeenten/steden ten volle wordt gerespecteerd, middels o.m. het bestaan van een afzonderlijk adviescomité Secundaire Diensten,
waarvan de leden gelinkt zijn aan de raad van bestuur van TMVW, alsmede op financieel vlak;

dat TMVW in het toetredingsdossier wijst op de duidelijke meerwaarden voor de toekomstige vennoten op operationeel en financieel
vlak, en met name wat betreft de schaaleffecten, de personeelsaanwending, de spreiding van de financiële lasten en de oordeelkundige
inplanting van nieuwe accommodaties vanuit een gemeentegrensoverschrijdend klantenperspectief;

de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW);
BESLUIT (met éénparigheid van stemmen)
Artikel 1
De gemeente treedt met ingang van 28 januari 2019 voor het volledig grondgebied toe als S-vennoot tot de secundaire activiteit van TMVW,
volgens de regels en de modaliteiten van de statuten van TMVW en van het toetredingsdossier die beide als bijlage aan onderhavig besluit worden
toegevoegd.
Artikel 2
De gemeente brengt per 28 januari 2019 het gebruiksrecht, en de daarmee gepaard gaande rechten, in TMVW in van de projectsite gelegen te
9660 Brakel, Jagersstraat 64a, en kadastraal gekend onder volgende referenties: Brakel, afdeling 1, sectie A, nrs. A415R, A409K en A409H.
Artikel 3
De waarde van het gebruiksrecht van de in artikel 2 vermelde site wordt bepaald op € 1.
Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan de gemeente vergoed onder de vorm van:

een éénmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 0,18 uitbetaald in twaalf schijven;

deelnemingen in de S-divisie onder de vorm van 1 S-aandeel met een waarde van € 180 000 per aandeel.
De gemeente tekent in op evenveel F-aandelen met kenletter 1 als er Sk en S aandelen worden toegekend, hetzij 2 F1-aandelen voor een bedrag
van € 50,00. Dit wordt volstort voor 25 %.
Artikel 4

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd tot finalisering van de overeenkomst waarvan sprake in punt 3.2 van het
toetredingsdossier, en de Burgemeester en de Algemeen Directeur tot ondertekening ervan.
Artikel 5
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
16
Dagorde: Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement.
Aanleiding
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 38
Feiten
Dit reglement is gebaseerd op het ontwerp van huishoudelijk reglement dat door de VVSG is opgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp goed te keuren.
BESLUIT (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – zoals hieronder opgenomen - wordt goedgekeurd.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD
Art. 1, § 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op.
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend
te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
§ 3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze
voorzien in art. 10, §2 van dit reglement.
§ 4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode
van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel
van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de
gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit
reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.
Art. 2, § 1. De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de
gemeenteraadsleden.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn.
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van
beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de OCMW-raad.
Art. 3, § 1.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze
hun voldoende duidelijk toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter.
Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.
§ 2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan
de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen
Open of besloten vergadering
Art. 4, § 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2. De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de
behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het
belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval
openbaar.
Art. 5. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de
gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de
OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de
voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan
de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt
dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de
eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
Art. 6. De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de
gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
Informatie voor raadsleden en publiek
Art. 7, § 1. Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt door publicatie op de webstek
van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de vergadering.
Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze
bekendgemaakt
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde
wijze bekendgemaakt.
Art. 8, § 1. De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de
gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift
van te overhandigen overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur.
§2 De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek van de gemeente zoals bepaald in art. 285
tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
Art. 9, §1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende
adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, elektronisch ter
beschikking gesteld van de raadsleden.
§2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de
vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter
beschikking gesteld.
Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 1, §3 van dit reglement.
§ 3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting
worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad.
Art. 10, §1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de
gemeente betreffen.
§2. De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op
deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een e-mail.
§ 3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de
gemeenteraadsleden.
§ 4. De raadsleden hebben via de toepassing e-notulering toegang tot:
de gemeenteraad
Het college
De adviesraden
§ 5. Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 4, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen
door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden.
Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de
gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen
worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat
ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 6. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor
het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld.
§ 7. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de
autonome gemeentebedrijven.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf
schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en
gedragen zich als een bezoeker.
Art. 11. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over
gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de
volgende zitting geantwoord.
Art. 12. Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden die
deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Art. 13, § 1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de gemeenteraad
aanwezig is. .
§ 2. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping,
ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet
over het lokaal bestuur overgenomen
Wijze van vergaderen
Art. 14, §1. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
§ 2. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen
kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie,
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig
worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.
Art. 15, §1. De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad
aanbelangen.

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad
er anders over beslist.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering
van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
Art. 16, § 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het woord wenst te komen over het
voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Art. 17. Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. In de volgende gevallen en volgorde
wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 18. De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd.
Art. 19. Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement door een raadslid of voor een
terugroeping tot de orde door de voorzitter.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van
het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de
voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te
verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het
bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.
Art. 20, §1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
§ 2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op
enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het
oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
Art. 21. Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 22. Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de
voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23. Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de
voorzitter de bespreking.
Wijze van stemmen
Art. 24, § 1. Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan
meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Art. 25, §1. De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van
het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de
financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld
door de gemeenteraad.
§ 2. De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke
deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de
afzonderlijke stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel
verdaagd tot een volgende vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld,
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.
Art. 26, § 1. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.
§ 2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
§ 3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.
§ 4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de
gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Art. 27. De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in
art. 24, § 1 van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich
onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Art. 28, § 1. De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering
van de voorzitter) in volgorde van de rangorde.
§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er staking van stemmen en is het voorstel
verworpen (behalve in de gevallen van art. 31 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.
Art. 29. Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blancostembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd
de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 30. Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal
raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te
stemmen.
Art. 31. Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een
afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste
meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben
behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming
toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
Notulen en zittingsverslag
Art. 32, §1. De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven
werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk
raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.
§ 2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de
essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het
zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.
§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement in besloten vergadering behandelt,
vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.
Art. 33, § 1. De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad voor worden onder de verantwoordelijkheid van de
algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2. De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering
elektronisch ter beschikking.
§ 3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin
aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter
van de gemeenteraad en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
§ 4. Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door
algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend.
Art. 34, § 1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot 283 van het
decreet over het lokaal bestuur.
§ 2. De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal bestuur, worden ondertekend door de
burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van
het decreet over het lokaal bestuur.
Fracties
Art. 35. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot
één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2
van het decreet over het lokaal bestuur.
Het huishoudelijk reglement legt ook de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de fracties vast.
Raadscommissies
Art. 36, §1. De gemeenteraad richt 2 commissies op die elk zijn samengesteld uit 10 gemeenteraadsleden (commissie sociale zaken en financiën
en commissie grondgebiedszaken en omgeving). Voor ieder effectief lid kan ook een plaatsvervanger worden aangeduid?
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren
van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk
wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
§ 2. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de
gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze gebeurt overeenkomstig de verkiezing van de leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst:
1° aantal zetels van de commissie te delen door het aantal leden van de gemeenteraad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat
elke lijst binnen de gemeenteraad heeft.
2° Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verkozen zetels per lijst.
3° De niet-rechtstreeks verkozen zetels worden daarna over de lijsten toegewezen in afnemende volgorde van decimalen (cijfers na de komma)
van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst.
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het
college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie
wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van
de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de
akte van voordracht.
§ 3. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te
behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie,
noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
§ 4. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een
meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid
slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar
mandaat voor de fractie.
§ 5. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de
fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.

§ 6. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 7. De commissies worden door de voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de voorzitter
vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt
eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 6 van dit
reglement).
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de
algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.
§8. De 2 commissies kunnen ook in “verenigde zitting” worden samengeroepen. Deze is samengesteld uit de effectieve leden van de
respectievelijk raadscommissies (of hun plaatsvervangers).
Voor een zitting van de raadscommissies in “verenigde zitting” wordt slechts 1 zitpenning uitbetaald.
Vergoedingen raadsleden
Art. 37, §1Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende
vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het decreet over
het lokaal bestuur zijn aangewezen als leden met raadgevende stem);
3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
5° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.
§ 2. Het presentiegeld bedraagt 200 euro voor elke vergadering opgesomd in §1, 1° van dit artikel en 175 euro voor elke vergadering opgesomd in
§1, 2°, 3°, 4°, 5° van dit artikel.
Art. 38, §1. Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het gemeentehuis toegang tot
telefoon en internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de
diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken.
§ 2. Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of
de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor gemeente- en
OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen
van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur.
§ 3. Terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door een specifieke gezinssituatie (Bijv. opvang van kinderen, ouderen, zieke of
mindervalide gezinsleden), wegens aanwezigheid op een raads- of commissievergadering, is mogelijk. Een verzoek tot terugbetaling met
verantwoordingsstukken kan worden ingediend bij de algemeen directeur.
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het gemeentebestuur terugbetaald na
voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven. Raadsleden dienen echter eerst na te gaan of een voertuig van de
gemeente kan gebruikt worden.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat document is openbaar.
§. 4. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale
uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor
ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.
Verzoekschriften
Art. 39, § 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente
in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de
burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een
verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De
indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
§ 4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 40, §1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van
de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend,
dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een
gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan
worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift
het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord
aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
17

Dagorde: Commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving. Oprichting.

Aanleiding
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Brakel, artikel 36
Feiten
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving op te richten.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: Een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving wordt opgericht.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
18
Dagorde: Commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving. Samenstelling.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving opgericht die dient samengesteld te worden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Brakel, artikel 36, §2
Het besluit van de gemeenteraad dd. 28 januari 2019 tot oprichting van een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving.
Feiten
Bij toepassing van de berekeningswijze overeenkomstig artikel 36, §2 wordt een raadscommissie van 10 leden samengesteld uit:
Commissies (10 leden)
Lijsten

10/23 * zetels

Rechtstreeks verworven

Niet-rechtstreeks verworden

Totaal

15

6,52

6

1

7

Cd&v (1600)

3

1,3

1

0

1

sp.a (1433)

3

1,3

1

0

1

N-VA (1061)

1

0,4

0

1

1

Vlaams Belang (830)

1

0,4

0

0

0

open vld (5763)

Zetels

Als een fractie niet vertegenwoordigd is, kan de fractie een lid met raadgevende stem aanduiden. Dit geeft ook recht op eenzelfde presentiegeld
als voor de andere leden.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: De commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving wordt samengesteld uit:

Open vld: Marcel Saeytijdt, André Flamand, Delpine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman.

Cd&v: Bart Morreels

Sp.a: Hedwin De Clercq

N-VA: Jan Haegeman

Vlaams Belang (met raadgevende stem): Veronique Lenvain
Namens de raad,

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

Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur

Afwezig:
19
Dagorde: Commissie grondgebiedszaken en omgeving. Aanduiden voorzitter.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving opgericht, waarvoor een voorzitter dient aangesteld te
worden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37, §4
Het besluit van de gemeenteraad dd. 28 januari 2019 tot oprichting van een commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving.
Feiten
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor raadslid M. Saeytijdt aan te stellen tot voorzitter van de commissie grondgebiedszaken,
mobiliteit en omgeving.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: Raadslid M. Saeytijdt wordt aangesteld als voorzitter van de commissie grondgebiedszaken, mobiliteit en omgeving.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
20
Dagorde: Commissie sociale zaken en financiën. Oprichting.
Aanleiding
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Brakel, artikel 36
Feiten
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een commissie sociale zaken en financiën op te richten.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: Een commissie sociale zaken en financiën wordt opgericht.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
21
Dagorde: Commissie sociale zaken en financiën. Samenstelling.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft een commissie sociale zaken en financiën opgericht die dient samengesteld te worden. .
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Brakel, artikel 36, §2
Het besluit van de gemeenteraad dd. 28 januari 2019 tot oprichting van een commissie sociale zaken en financiën.
Feiten
Bij toepassing van de berekeningswijze overeenkomstig artikel 36, §2 wordt een raadscommissie van 10 leden samengesteld uit:
Commissies (10 leden)
Lijsten
open vld (5763)

Zetels
15

10/23 * zetels

Rechtstreeks verworven

Niet-rechtstreeks verworden

Totaal

6,52

6

1

7

Cd&v (1600)

3

1,3

1

0

1

sp.a (1433)

3

1,3

1

0

1

N-VA (1061)

1

0,4

0

1

1

Vlaams Belang (830)

1

0,4

0

0

0

Als een fractie niet vertegenwoordigd is, kan de fractie een lid met raadgevende stem aanduiden. Dit geeft ook recht op eenzelfde presentiegeld
als voor de andere leden.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: De commissie sociale zaken en financiën wordt samengesteld uit:

Open vld: Wesley Roos, Marcel Saeytijdt, André Flamand, Delpine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens.

Cd&v: Kris Wattez

Sp.a: Johan Thomas

N-VA: Jan Haegeman

Vlaams Belang (met raadgevende stem): Veronique Lenvain
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
22
Dagorde: Commissie sociale zaken en financiën. Aanduiden voorzitter.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft een commissie sociale zaken en financiën opgericht waarvoor een voorzitter dient aangesteld te worden. .
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37, §4.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 28 januari 2019 tot oprichting van een commissie sociale zaken en financiën.
Feiten
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor raadslid J. Roos aan te stellen tot voorzitter van de commissie sociale zaken en financiën.
Besluit (met éénparigheid van stemmen)
Enig artikel: Raadslid J. Roos wordt aangesteld als voorzitter van de commissie sociale zaken en financiën.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
23
Dagorde: OCMW Brakel. Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2018.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 20 december 2018 betreffende de vaststelling van het budgetwijziging 2/2018 van het OCMW;
Gelet op het gunstig advies d.d. 10 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het ontwerp van de
budgetwijziging 2/2018 van het OCMW;
Gelet dat de voorziene gemeentelijke toelagen binnen de perken vallen als deze voorzien het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft:
15 ja stemmen
8 onthoudingen
BESLUIT:
Art.1 : De budgetwijziging 2/2018 van het ocmw, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
24
Dagorde: OCMW Brakel. Budget 2019.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 20 december 2018 betreffende de vaststelling van het budget 2019 van het OCWM;
Gelet op de omzendbrief van het agentschap binnenlands bestuur 2018/2 betreffende de budgetten en de eenjarige meerjarenplannen 2019;
Overwegende dat het budget in 2019 niet dient te passen binnen de meerjarenplanning;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 296.893,33 bedraagt;
Gelet op de toelichting van de OCMW voorzitter van het OCMW;
Gelet op het gunstig advies d.d. 10 december 2019 van het college van burgemeester en schepenen betreffende het ontwerp van het budget 2019
van het OCMW;
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft
15 ja stemmen
8 onthoudingen
BESLUIT:
Enig artikel : Het budget 2019 van het OCMW, in bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
Namens de raad,

Op last :
Algemeen Directeur
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
25
Dagorde: Eandis. Offerte vernieuwen openbare verlichting met LED-armaturen in diverse straten.
Overwegende dat Eandis een voorstel heeft uitgewerkt ter vervanging van de bestaande openbare verlichting met NALP-armaturen door nieuwe
LED-armaturen in diverse straten, zijnde :
- Molenhoekstraat (incl. zijstraat) / Oude Blekerijstraat / Kokerbergstraat (Brusselsestraat / Vossenbroekstraat ) / Vossenbroekstraat /
Halsembergweg en Heyveld (9/25)
- Haeyershoek / Kleistraat / Langakkerstraat (aansluiting Kleistraat) / Diggieweg / Oorloge / Romeinseweg (aansluiting Oorloge) en Vredeweg
(aansluiting Oorloge),
- Plankkouter / Klaaie / Dries / Cordenuit (kant Everbeekplaats) Lessensestraat (zijstraat 12-16) / Mierenhoek / Spinele / Tamelbroekstraat /
Plaatsbeek / Donkerstraat / Priemstraat (1-30) en Fraan,
- Nieuwstraat (kant Michelbeke) / Smisstraat / Terwalle (kant Nieuwstraat) / Taalman (kant Nieuwstraat) Nieuwstraat (kant Smisstraat / Elst)
Miegelweg (kant Twaalfbunderstraat en Bieststraat) Bijstierstraat / Bieststraat / Kraaiestee / Pontweg (kant Strichtstraat) / Strichtstraat (kant
Meierij) / Dorrebeekstraat (tussen Nieuwstraat en Boekendries) / Boekendries en Hoogkouterstraat (kant Bieststraat);
- Gewestwegen : Brusselsestraat / Herreweg / Jagersstraat / Kleibergstraat / Oudenaardsestraat / Gentsestraat / Kasteeldreef / Molenberg /
Moriaanstraat / Watermolenstraat / Beekstraat / Geraardsbergsestraat en Steenweg,
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/323532 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 13.455,64 excl. btw voor het vervangen van de
46 bestaande OV-armaturen op betonpalen door 46 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Molenhoekstraat”;
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/323539 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 12.124,94 excl. btw voor het vervangen van de
41 bestaande OV-armaturen op betonpalen door 41 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Haeyershoek” ;
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/323543 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 20.945,88 excl. btw voor het vervangen van de
69 bestaande OV-armaturen op betonpalen door 69 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Plankkouter” ;
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/323535 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 29.470,06 excl. btw voor het vervangen van de
bestaande 95 OV-armaturen op betonpalen en 5 armaturen door nieuwe LED-armaturen op openbare verlichtingspalen in het dossier
“Nieuwstraat” ;
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/325042 d.d. 10 januari 2019 van Eandis ten bedrage van €29.982,33 excl. btw voor het bijplaatsenvan de
61 armaturen met armsteun langs de gewestwegen om te voldoen aan verlichtingsnorm voorgeschreven door het BIV ;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze prijsoffertes goed te keuren ;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : Onderstaand prijsoffertes van Eandis worden goedgekeurd, zijnde :
- de offerte ZD/BDSC/323532 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 13.455,64 excl. btw voor het vervangen van de 46 bestaande OVarmaturen op betonpalen door 46 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Molenhoekstraat”

- de offerte ZD/BDSC/323539 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 12.124,94 excl. btw voor het vervangen van de 41 bestaande OVarmaturen op betonpalen door 41 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Haeyershoek” ;
- de offerte ZD/BDSC/323543 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 20.945,88 excl. btw voor het vervangen van de 69 bestaande OVarmaturen op betonpalen door 69 nieuwe LED-armaturen in het dossier “Plankkouter”
- de offerte ZD/BDSC/323535 d.d. 03 oktober 2018 van Eandis ten bedrage van € 29.470,06 excl. btw voor het vervangen van de bestaande 95 OVarmaturen op betonpalen en 5 armaturen door nieuwe LED-armaturen op openbare verlichtingspalen in het dossier “Nieuwstraat”
- de offerte ZD/BDSC/325042 d.d. 10 januari 2019 van Eandis ten bedrage van €29.982,33 excl. btw voor het bijplaatsen van de 61 armaturen met
armsteun langs de gewestwegen om te voldoen aan verlichtingsnorm voorgeschreven door het BIV.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, 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
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
26
Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Inneming 021. Ontwerpakte koop + uitwinningsschade.
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, 76-7778-79-80-81-82, 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 76-77-78-79-80-81-82, 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, 43-146240 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 616-24-32-33-34-35, 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 “Fietspad 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.” ;
Gelet op het besluit d.d. 26 november 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt door
notaris Olemans, voor de inneming 70 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. – Grondverwervingsplan.” ;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Yves Deprez, Rue de Gedinne, Sart 37, 5575 Gedinne
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie C nr. 453H3,
Inneming 21 : verkoop : volle eigendom 24 m² tegen € 4.183,20 ,
uitwinningsschade : 24 m² tegen € 25.000,00
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte (koop + uitwinningsschade) voor inneming
21 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 verkoper : dhr. Yves Deprez, Rue de Gedinne, Sart 37, 5575 Gedinne
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie C nr. 453H3,
Inneming 21 : verkoop : volle eigendom 24 m² tegen € 4.183,20 ,
uitwinningsschade : 24 m² tegen € 25.000,00.
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
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marc De Pessemier - Schepenen
André Flamand, Marcel Saeytijdt, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Johnny Roos, Karen
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Franky Bogaert, Jan Haegeman, Veronique Lenvain - Raadsleden
Jürgen De Mets - Algemeen Directeur
Afwezig:
27
Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Inneming 127-128-129. Ontwerpakte koop.
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, 76-7778-79-80-81-82, 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 76-77-78-79-80-81-82, 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, 43-146240 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 616-24-32-33-34-35, 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 “Fietspad 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.” ;
Gelet op het besluit d.d. 26 november 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt door
notaris Olemans, voor de inneming 70 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. – Grondverwervingsplan.” ;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoopster : mevr. Godelieve Martens, Reytstraat 15, 9700 Oudenaarde,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 1123F3 (8 m²) – 1123G3 (11 m²) en 1123H3 (4 m²),
Inneming 127 : verkoop : volle eigendom 8 m²
Inneming 128 : verkoop : volle eigendom 11 m²
Inneming 129 : verkoop : volle eigendom 4 m²en dit tegen de totaalprijs van € 4.581,60,
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte (koop) voor inneming 127 – 128 - 129 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 verkoopster : mevr. Godelieve Martens, Reytstraat 15, 9700 Oudenaarde,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 1123F3 (8 m²) – 1123G3 (11 m²) en 1123H3 (4 m²),
Inneming 127-128-129 : verkoop : volle eigendom 23 m² tegen € 4.581,60.
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
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