NOTULEN
GEMEENTERAAD

13 MEI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd: /
Afwezig:

Johnny Roos, Raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Samenwerkingsverbanden. Sociale huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. Aanduiden 1 effectief
vertegenwoordiger voor algemene vergadering.
Aanleiding
Het samenwerkingsverband Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen vraagt een 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, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt raadslid K. Vekeman voor als effectief vertegenwoordiger voor.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel, §1: Mevrouw Karen Vekeman, Leinstraat 110 te 9660 Brakel (karen_vekeman@hotmail.com) wordt
aangeduid als kandidaat-vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
§2 De heer Andre Flamand, Leinstraat 112, 9660 Brakel (andreflamand@skynet.be) wordt aangeduid als kandidaatbestuurder voor de legislatuur 2019-2024 voor de raad van bestuur van het samenwerkingsverband sociale
huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Sociale Huisvestingsmaatschappij vlaamse Ardennen, St. Joezefsplein 18 te 9700 Oudenaarde
2.
Samenwerkingsverbanden. MEDOV. Aanduiden 1 effectief vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor
algemene vergadering.
Aanleiding
Het samenwerkingsverband MEDOV vraagt een vertegenwoordiger met plaatsvervangers voor de algemene
vergadering voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stellen burgemeester S. Devleeschouwer als vertegenwoordiger en
schepen M. De Pessemier als plaatsvervanger voor.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel, §1: Burgemeester Stefaan Devleeschouwer, Oudenaardsestraat 99 te 9660 Brakel
stefaan.devleeschouwer1@telenet.be) wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de
algemene vergadering van het samenwerkingsverband MEDOV.
§2 Schepen Marc De Pessemier, Twaalfbunderstraat 31 te 9660 Brakel (marcdepessemier45gmail.com) wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene vergadering van
het samenwerkingsverband MEDOV.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
Vzw Medov
3.
Samenwerkingsverbanden. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Aanduiden 1 effectief en 1
plaatsvervanger voor de raad van bestuur.
Aanleiding
Het samenwerkingsverband Bosgroep Vlaamse Ardennen vraagt een vertegenwoordigers met plaatsvervanger voor
de Raad van Bestuur voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stellen schepen P. Vanderstuyf als effectief en schepen M. Devalck voor
als plaatsvervanger voor.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel, §1: Schepen Peter Vanderstuyf, Haeyestraat 10 te 9660 Brakel (peter.vanderstuyf@telenet.be wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de Raad van Bestuur van het
samenwerkingsverband Bosgroep Vlaamse Ardennen.

§2 Schepen Marin Devalck, Bleinstraat 4 te 9660 Brakel (info@podiumacts.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de Raad van Bestuur van het samenwerkingsverband
Bosgroep Vlaamse Ardennen.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, Veemarkt 27 te 9600 Ronse
4.
Samenwerkingsverbanden. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Aanduiden 1 effectief en 1
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Aanleiding
Het samenwerkingsverband Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vraagt een vertegenwoordiger met
plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stellen schepen S. Hoeckman als effectief en schepen M. De Pessemier
als plaatsvervanger voor.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel,
§1: Schepen Sabine Hoeckman, Sint-Apolloniaplein 7 te 9660 Brakel (sabine.hoeckman@telenet.be) wordt aangeduid
als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene vergadering van het samenwerkingsverband
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
§2 Schepen Marleen Gyselinck, Steenpaal 4 te 9660 Brakel (marleengijselinck@hotmail.com) wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019-2024 voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, Veemarkt 27 te 9600 Ronse
5.
Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Aanduiding vertegenwoordigers.
Aanleiding
De Vlaamse Land Maatschappij vraagt een bevestiging tot vertegenwoordiging van onze gemeente.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2019.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepen stelt voor, onder voorbehoud van een positieve beslissing van de Vlaamse
Regering , om als vertegenwoordigers voor onze gemeente in de planbegeleidingsgroep de lokale
projectcoördinatoren van het deelproject Maarkebeek, te bevestigen in de rol van planbegeleidingsgroep zijnde
Diederik Malfroid als effectief lid en Liesbet Rosseel als plaatsvervangend lid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig Artikel: De vertegenwoordiging van de gemeente Brakel door de heer Diederik Malfroid als effectief lid en Liesbet
Rosseel als plaatsvervangend lid wordt bevestigd.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II laan 15 te 1210
Brussel
6.
Reglement inzake het toekennen van ere-titel aan schepenen.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 148.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het ontwerp van reglement betreffende het toekennen van
de eretitels aan schepenen goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Dit reglement bepaalt de wijze waarop eretitels worden toegekend aan de schepenen. Een eretitel is een
onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een schepen.
Artikel 2: De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in de gemeente aan
wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch
wanneer hij door die gemeente of het OCMW die de gemeente bedient bezoldigd wordt.
De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van rechtswege of de eretitel van
erevoorzitter van het OCMW. Beide titels kunnen niet samen gevoerd worden.
Artikel 3: Om de eretitel te kunnen aanvragen moet een mandataris voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° gedurende 10 jaar effectief het mandaat van schepen te hebben bekleed in de gemeente Brakel;
2° of gedurende 12 jaar het ambt van raadslid te hebben bekleed waarvan 6 jaar als schepen.
De jaren die een betrokkene zetelde als lid van de deputatie, burgemeester of voorzitter van het OCMW kunnen
worden meegeteld voor de vereiste anciënniteit.
Voor de berekening van de vereiste mandaatjaren worden de periodes van wettelijke verhindering meegerekend.
Om een titel van ereschepen te kunnen dragen moet daarenboven de mandataris van onberispelijk gedrag zijn, dit
wil zeggen geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen te hebben opgelopen.
Artikel 4: §1 De eretitel wordt door de gemeenteraad toegekend op aanvraag, en kan ook postuum worden verleend.
§2 De aanvraag wordt schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend, hetzij:
1)
Door de betrokken mandataris;
2)
Door de rechtsopvolgers van de mandataris, na diens overlijden.
Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister (model 1) worden toegevoegd door de aanvrager(s) van de
eretitel.
De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag.
Artikel 5: De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereschepen te ontnemen wanneer de betrokkene een
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordeling oploopt.
Artikel 6: Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2019.
7.
Personeel. Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer.
Aanleiding
Naar aanleiding van de integratie gemeente met OCMW is een ontwerp van invulling van het begrip dagelijks
personeelsbeheer opgesteld dat de werking in beide rechtspersonen op mekaar afstemt.

Conform artikel 170 van het decreet lokaal bestuur staat de algemeen directeur aan het hoofd van het personeel van
de gemeente en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. De gemeenteraad bepaalt wat onder ‘dagelijks
personeelsbeheer’ moet worden verstaan.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, 41 en 170;
Feiten, context en argumentatie
Het dagelijks personeelsbeheer omschrijft de bevoegdheden die de algemeen directeur als hoofd van het personeel
van de gemeente kan uitoefenen onder de voorwaarden en binnen de modaliteiten bepaald door de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1.- Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan:
§1.
Individueel personeelsbeheer: verloven e.d.

Beslissing over de individuele verlofaanvragen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de rechtspositieregeling

Beslissing over verlof voor opdracht

Beslissing over specifieke stelsels van loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanonderbrekingen en
thematische verloven

Beslissing over aanvraag zorgkrediet

Beslissing over dienstvrijstellingen

Beslissing over het aantal vakantiedagen ( bv. bij indiensttreding )

Toelating tot overdracht van vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar

Vastlegging van één of meerdere collectieve vakantiedagen

Organisatie van de ziektecontrole, uitgeoefend door het geneeskundig controleorgaan dat is aangeduid door
het bestuur

Beslissing over de niet-erkenning van een afwezigheid als ziekteverlof

Bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet

Beslissing over het deeltijds opnieuw opnemen van de functie door het statutaire personeelslid, na een
afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeente recht.
§2.
Individueel personeelsbeheer: salaris e.d.

De vaststelling van het individuele jaarsalaris van het personeelslid, met inbegrip van de overname van
anciënniteit en de beslissing over het aantal jaren relevante beroepservaring in de privésector, in het
onderwijs of als zelfstandige, weliswaar binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid van anciënniteit die het
college in de RPR gesteld hebben.

Beslissing over het doorschuiven in de functionele loopbaan

Vaststelling van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie ( statutair personeelslid ) en van de
salarisschaal verbonden aan de hogere functie

Goedkeuring van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen
§3.
Individueel personeelsbeheer: vorming e.d.

Voorbereiden van het vormingsrecht en de vormingsplicht op basis van de vastgestelde vormingsbehoeften.
Goedkeuring van de wijze van verplaatsing, goedkeuring van de gemaakte kosten en toekenning van een
dienstvrijstelling
§4.
Individueel personeelsbeheer: prestaties e.d.

Inzet van personeel op een andere standplaats, binnen de bestaande arbeidsovereenkomst

Opdracht tot permanentieplicht

Goedkeuring van het uurrooster van personeelsleden

Het verlenen van toestemming om het werk te hervatten na een periode van ongerechtvaardigde afwezigheid
§5.
Individueel personeelsbeheer: opvolging, feedback en evaluatie van het personeelslid en de organisatie ervan
( overeenkomstig de RPR ) ( met uitzondering van de decretale graden ), zoals:

Interne organisatie van de opvolging, feedback en evaluatie

Het nemen van passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het personeelslid
functioneert

Aanwijzen van de evaluatoren

Individuele opvolging van de opvolging, feedback en evaluatie

Beslissen over het gevolg van de evaluatie ( met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid
)

Formuleren van een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het
evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie

Doorgeven aan de beroepsinstantie van een beroep tegen de evaluatie met een ongunstig evaluatieresultaat,
ingediend door het personeelslid

Beslissen over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat na gemotiveerd
advies van de beroepsinstantie

In het kader van het evaluatiesysteem van het onderwijzend personeel: eerste evaluator van de
schooldirecteurs en tweede evaluator voor de wervingsambten
§6.
Collectief personeelsbeheer

Vastleggen van vakantieperiodes binnen de bepalingen van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling

Het toestaan van een uitzondering op de algemene regeling inzake dienstverzekering

Het opstellen van dienstnota’s

Het opstellen van aanvraagformulieren voor allerlei aanvragen ( zoals vorming, toelagen, … )

Interne communicatie over personeelsaangelegenheden
§7.
Verhoudingen met de vakorganisaties

Het voor kennisneming viseren van de berichten van de vakorganisaties die in de lokalen van de diensten van
het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen worden aangeplakt ( Koninklijk Besluit tot
uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel )

Aanduiding van de plaatsen waar berichten kunnen worden aangeplakt

Het bepalen bij onderlinge overeenkomst met de betrokken representatieve vakorganisaties van de plaats,
dagen en uren van de vergaderingen die zij beleggen in de lokalen van de administratie
§8.
Deontologie

Controle op de naleving van de deontologische code van personeelsleden
§9.
Andere



Vaststelling van de functiebeschrijving, met uitzondering van de functiebeschrijving van de Algemeen
Directeur, de Adjunct-Algemeen Directeur en de Financieel Directeur

Formuleren van een voorstel voor waarneming van een hogere functie

Toestemming dienstreizen en beslissing over het meest verantwoorde vervoermiddel

Controle op de naleving van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel
Art. 2.- De Algemeen Directeur dient telkens op het eerstvolgend College van Burgemeester en Schepenen te
rapporteren over de uitoefening van de bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer.
Art. 3.- Deze beslissing zal vermeld worden op de lijst van de beslissingen die ter kennis gebracht moeten worden
van de provinciegouverneur.
8.
Samenwerkingsverbanden. TMVS DV. Algemene Vergadering dd 11 juni 2019. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordiger(s).
Aanleiding
Het schrijven d.d. 28 maart 2019 van Farys, waarbij de gemeente Brakel wordt uitgenodigd op de algemene
jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv van 11 juni 2019 in Flanders Expo, Maaltekouterdreef 1 te 9051
Gent.
Regelgeving
De gemeente Brakel is aangesloten bij TMVS dv;
De statuten van TMVS dv;
De bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking;
Het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen
van TMVS dv voor de volledige legislatuur;
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt de voormelde agenda goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de algemene jaarvergadering van TMVS dv d.d. 11
juni 2019, zijnde:
1 Toetredingen
2 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3 a) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b) Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4 Verslag van de commissaris (lid IBR)
5 Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6 In overeenstemming brengen van het register van de deelnmers
7 Statutaire benoemingen - raad van bestuur
8 Aanstelling commissaris (Lid IBR)
9 Varia en mededelingen
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan TMVS dv:
20190611AVTMVS@farys.be
9.
Samenwerkingsverbanden Zefier. Gewone Algemene Vergadering dd 10 juni 2019. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat.
Aanleiding
Het schrijven d.d. 18 maart 2019 van ZEFIER omtrent de uitnodiging tot de jaarvergadering op donderdag 13 juni
2019 om 14 uur in het Concertgebouw, 't Zand 34 te Brugge.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het feit da de gemeente Brakel vennoot is van de CVBA ZEFIER;
De statuten van de cvba ZEFIER inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 omtrent de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van
Zefier voor de volledige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de agenda van de dagorde goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de jaarvergadering ZEFIER
van 13 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5) Statutaire benoemingen.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van ZEFIER van 13 juni
2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen punten.
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
ZEFIER cvba, Koning Albert II laan 37 te 1030 Brussel
10.
Samenwerkingsverbanden Westlede. Algemene Vergadering d.d. 05/06/2019. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordiger(s).
Aanleiding
Het schrijven d.d. 5 april 2019 van IGS Westlede omtrent de uitnodiging van de algemene vergadering IGS Westlede
van woensdag 5 juni 2019 om 19 uur in het hoofgebouw van het crematorium.
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van
Westlede voor de volledige legislatuur;

Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de agenda van de algemene vergadering d.d. 5/6/2019
goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede d.d. 5
juni 2019, zijnde:
1) goedkeuring verslagen Algemene vergadering van 4/12/2018 en de Buitengewone Algemene vergadering van
19/03/2019;
2) Goedkeuring Balans en Resultatenrekening van 2018;
3) Evaluatierapport;
4) Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5) Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021;
6) Remuneratieverslag;
7) Vaststelling zitpenning bestuurders.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergaderina wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van:
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 90801 Lochristi
Financiële Dienst
11.
Algemeen retributiereglement.
Aanleiding
Naar aanleiding van het voorstel door de zwembadbeheerder tot het aanpassen van de prijzen in het gemeentelijk
zwembad, wordt gestart met de opmaak van een algemeen retributiereglement. De volgende gemeenteraden zullen
bestaande retributiereglementen opgeheven worden en opgenomen worden in dit algemeen retritbutiereglement.
Dit moet de communicatie met de burger/gebruiker eenvoudiger maken, in die zin dat wie op zoek gaat naar
retributies deze zal kunnen vinden in één document.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 14°.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor:
1° het bestaande retributiereglement betreffende het gemeentelijk zwembad op te heffen.
2° het voorstel van algemeen retributiereglement goed te keuren.
Met 14 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 stemmen tegen (Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Titel 1 - Algemeen.
Artikel 1: Het algemeen retributiereglement, zoals hieronder opgenomen, wordt goedgekeurd.
ALGEMEEN RETRIBUTIEREGLEMENT
Titel 2 - Zwembad.
Artikel 2 : De toegangsprijzen van het gemeentelijk zwembad bedragen vanaf 1 juli 2019:
Eenmalig toegangsticket
1° Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis
2° Kinderen vanaf 3 tot en met 11 jaar: 1,50 euro
3° Kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen: 2,50 euro
4° Personen met een handicap: 1;50 euro
Tien beurtenkaart.
5° Abonnement kinderen vanaf 3 tot en met 11 jaar (10 beurten): 13,50 euro
6° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen: (10 beurten): 22,50 euro
7° Personen met een handicap (10 beurten): 13,50 euro
Jaarabonnement
8° Abonnement kinderen vanaf 3 tot en met 11 jaar (1 jaar): 75 euro
9° Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen: (1 jaar): 125 euro
10 Personen met een handicap (1 jaar): 75 euro
Zwemlessen
11° Zwemlessen kinderen (15 lessen): 45 euro
12° 1 beurt Aquagym: 5 euro
13° Abonnement Aquagym (10 beurten): 40 euro
Huur bad
14° Huur bad (1 beurt): 55 euro
15° Huur bad per jaar (meerdere beurten): 40 euro
Schoolzwemmen
16° Brakelse scholen lager onderwijs: 0,50 euro
17° Niet-Brakelse scholen kleuter- en lager onderwijs: 0,70 euro
18° Scholen secundair onderwijs: 0,70 euro
Brevetten
19° Brevetten en trimkaarten: 1,50 euro
20° Vrijwillige Brandweermannen 2 uur/maand: gratis
Titel 3 - Recreatiedomein
Artikel 3: De prijzen op het recreatiedomein bedragen vanaf 1 juli 2019:
Visverlof
1° 20 euro per jaar, per vergunning.
Speciale visdagen
2° het college van burgemeester en schepenen kan ook speciale visdagen goedkeuren waarin niet-Brakelaars
toegelaten zijn - met een maximum van 10 kalenderdagen per jaar. Hiervoor zal een visverlof afgeleverd worden aan
40 euro per visdag.
Titel 4 - Overgangsbepalingen
Artikel 4: Onderstaande besluiten worden opgeheven
1° het besluit van de gemeenteraad dd. 28 november 2018 betreffende "Gemeentelijk zwembad. Toegangsprijzen".

2° het besluit van de gemeenteraad dd. 26 april 2010 betreffende 'Rijdtmeersen. Vaststelling tarief visverloven'.
Artikel 5: Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
12.
Budgetwijziging 2019/1.
Aanleiding
Periodieke herziening van de kredieten
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010
Feiten, context en argumentatie
Bij de concrete uitvoering van het budget 2019 werd vastgesteld dat een aantal zaken dienen bijgestuurd te worden.
Op voorstel van het college werd het ontwerp van budgetwijziging 2019-1 opgemaakt.
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 22.919 en de autofinancieringsmarge € 356.626. Dit past niet binnen de laatste
meerjarenplanwijziging, maar dit is toegelaten conform de omzendbrief.
Met 14 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 stemmen tegen (Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Art. 1 : De budgetwijziging 2019-1, zoals gezien in bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld en goedgekeurd. Het
resultaat op kasbasis bedraagt € 22.919.
Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing en een pdf bestand van budgetwijziging 2019-1 wordt via de digitale
rapportering verstuurd aan de toezichthoudende overheid.
Art. 3 : Een afschrift van deze beslissing en een pdf bestand van budgetwijziging 2019-1 wordt gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
13.
Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes.
Aanleiding
Herziening van het reglement belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes op basis van opmerkingen van het
agentschap binnenlands bestuur.
Regelgeving
* Decreet 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ter zake;
* Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten
ter zake;
* Decreet lokaal bestuur;
Feiten, context en argumentatie
De belasting wordt geheven om de continue werking van de gemeente te verzekeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1: Voor het aanslagjaar 2019 wordt een belasting op de tweede verblijven gevestigd.
Art.2: Een tweede verblijf is een woning, waarvoor diegene die er kan verblijven niet voor deze woning is
ingeschreven in de bevolkingsregisters , maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt. Dit
ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen,
optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, of om alle andere vaste woningen.
Art.3: Zijn vrijgesteld van belasting:
elke woongelegenheid waarin een beroepsactiviteit uitgeoefend wordt
elke woongelegenheid die gebruikt wordt door studenten
alle verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens
elke woongelegenheid die eigendom is van een persoon die omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd
langdurig op een andere plaats verblijft en op die plaats is ingeschreven in de bevolkingsregisters. Onder deze
plaatsen verstaan we onder meer rust- en verzorgingstehuizen of homes voor bejaarden
elke woongelegenheid, die door het overlijden van de laatste bewoner in het jaar voorafgaand aan het
dienstjaar als tweede verblijf zou belast worden
Art.4: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 620 per jaar en per tweede verblijf. Dit bedrag is ineens en
voor het gehele jaar verschuldigd voor het beschikken over een tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar.
Art.5: De belastingplichtige is de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar over een tweede verblijf in de
gemeente Brakel beschikt.
Art.6: De belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het
gemeentebestuur op een door de gemeente voorgeschreven formulier. Dit gebeurt door middel van een verklaring op
eer.
Een belastingschuldige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf een vragen.
Het formulier is ook ter beschikking op de gemeentelijke website.
Art.7: Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan het bestuur ambtshalve
inkohieren volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en
beroep.
Art.8: De belasting wordt gevestigd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door
het college van burgemeester en schepenen.
Art.9: De belasting is betaalbaar uiterlijk twee maand na verzending van het aanslagbiljet.
Art.10: De belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen
bij de bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval en worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Art.11: Het college verleent ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die o.a. voortvloeien uit materiële
vergissingen, op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld.
Art.12: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van de Provincie.
Grondgebied
14.
Gewestelijk RUP 'Aardgasleiding Brakel-Haaltert. Advies gemeente.
Aanleiding

Gewestelijk RUP 'Aardgasleiding Brakel-Haaltert': Voorlopige vaststelling met openbaar onderzoek van 60 dagen +
advies gevraagd aan de gemeente.
Regelgeving
Art. 2.2.10. VCRO (adviesvraag aan de gemeente).
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad bezorgd haar advies uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek (17 mei 2019) aan de
Vlaamse Regering. Wanneer geen advies is verleend binnen die termijn, kan aan de adviesvereiste voorbij worden
gegaan.
De aardgasleiding loopt ten zuiden van de kern van Opbrakel (beginpunt te 'Buistemberg', +- ter hoogte van
Doensberg te Opbrakel) en ten noorden van de kern van Parike richting Lierde, met aansluiting op reeds bestaande
tracés.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor geen advies uit te brengen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Er wordt geen advies verleend.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt per aangetekende brief overgemaakt aan:
1° De Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, koning Albert II laan
20 bus 7, 1000 Brussel.
Openbare Werken
15.
Tenbossestraat. Op niveau brengen van straatkolken.
Aanleiding
De bestaande straatkolken aan beide zijden van de rijweg van de Tenbossestraat, tussen Dr. De Drijverestraat en
Kruisstraat, dienen opgetrokken te worden.
Regelgeving
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van TMVW /
Farys en dit vanaf 01 mei 2005;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om over te gaan tot herplaatsen van de prefab kantstroken,
watergreppels en het vernieuwen van de rioolmonden en dit tegen een raming van € 11.422,20.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze opdracht te laten uitvoeren door Farys.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De opdracht tot een optrekken van de straatkolken (roosters) aan beide zijden van de rijweg van de
Tenbossestraat, tussen Dr. De Drijverestraat en Kruisstraat tegen een raming van € 11.422,20 excl. btw wordt
toegewezen aan Farys.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys.
16.
Leierwaarde. Vervangen van 6 armaturen en het bijplaatsen van 3 armaturen met LED-technologie.
Aanleiding
De prijsofferte d.d. 18 januari 2019 met kenmerk ZD/BDSC/326034 van Fluvius (Eandis) betreffende het vervangen
van 6 armaturen en het bijplaatsen van 3 armaturen door nieuwe LED-armaturen in de Leierwaarde en dit tegen een
totaal bedrag van € 3.985,69.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze prijsofferte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De prijsofferte van Fluvius (Eandis) met kenmerk ZD/BDSC/326034 d.d. 18 januari 2019 wordt
goedgekeurd voor het vervangen van 6 armaturen en het bijplaatsen van 3 armaturen door nieuwe LED-armaturen in
de Leiwaarde en dit tegen een totaal bedrag van €3.985,69.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius (Eandis).
17.
Gebouwen. Sporthal. Leveren en plaatsen van een De Melker M-Check douchesysteem voor
legionellapreventie. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanleiding
Met het oog op de legionellapreventie, dient het huidig douchesysteem in onze gemeentelijk sporthal aangepast te
worden.
Regelgeving
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. Sporthal. Leveren en plaatsen van een De Melker MCheck douchesysteem voor legionellapreventie.” een bestek met nr. 2019/026 werd opgesteld door de dienst
grondgebiedzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.995,33 excl. btw of € 39.924,35 incl. 21%
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2210000/VT/0740/07402000 (actie/raming 2019140203/2019140773);
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/026 en de raming voor de opdracht “Gebouwen.
Sporthal. Leveren en plaatsen van een De Melker M-Check douchesysteem voor legionellapreventie.”, opgesteld door
de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 32.995,33 excl.
btw of € 39.924,35 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
18.
Mobiliteit. Politiezone Brakel/Maarkedal/Horebeke/Zwalm - Cameratoezicht op het openbaar domein.
Principiële toestemming.
Regelgeving
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG;
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens (deze wet zal opgeheven worden door de nieuwe Wet bescherming natuurlijke
personen in verband met verwerking persoonsgegevens; reeds aangenomen in plenaire Kamer op 19 juli 2018, nog
niet gepubliceerd; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en elke andere reglementering die verwijzen naar de
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, worden geacht te verwijzen naar de nieuwe wet);
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187;
Gelet op de Wet Politieambt van 5 augustus 1992, , art. 25/4, § 1, 1°4;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er
camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 8 maart 2018 tot aankoop en plaatsing van vaste ANPR-camera’s;
Gelet op de toestemmingsaanvraag ingediend door de waarnemend korpschef van de lokale politiezone
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm op 11 januari 201918, waarin het type camera, de doeleinden, de
gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en op operationeel niveau beschreven worden;
Overwegende dat de aanwezigheid van camera met automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s) op het
grondgebied van de politiezone vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om de volgende nationale doeleinden te
bereiken:
De politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm zal deze camera en de opnames ervan enkel gebruiken in
uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de Wet Politieambt en mits de
beperkingen die deze Wet oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in art. 15 Wet politieambt,
geldt geen beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera. Voor opdrachten van bestuurlijke
politie, gedefinieerd in art. 14 Wet Politieambt, geldt volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd
door deze camera’s:
“Art. 25/3 § 2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld
in artikel 44/5, § 1, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 6°. Wat
artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de
categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20.".
Om deze doelen te kunnen realiseren wenst de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm gebruik te maken van
het centrale beheerssysteem van de federale politie, die dienst doet als technische gegevensbank voor het nationale
A.N.P.R.-netwerk. Dit impliceert volgende modaliteiten om deze technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf.
art. 44/11/3/septies Wet Politieambt:
“De opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank rechtvaardigen, zijn de
volgende:
1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende:
a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of
vrijheidsbeperkende maatregelen;
b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of
aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is;
2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in
artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5°;
Wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen
bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20.”
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat de aanwezigheid van ANPR-camera op het grondgebied van de politiezone zal toelaten om de
volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de wegbeheerders en de
gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van telgegevens over het aantal
voertuigen dat de camera’s voorbij reed en bevat geen persoonsgegevens, noch elementen die verbonden zijn met
het beroepsgeheim van de politiefunctie;
Overwegende dat voorgesteld wordt om ANPR-camera’s op zichtbare wijze door de politie te gebruiken om de
criminaliteit beter en meer informatiegestuurd aan te pakken op het grondgebied van de gemeente(n) Brakel,
Horebeke, Maarkedal, Zwalm en politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm met het gebruik van een ANPRcamera .
Overwegende dat de politiezone de camera kan plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn
bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art. 1
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van een mobiele of tijdelijk vaste ANPRcameraop zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
Art. 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op
zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen.
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.
Art. 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
19.
Uitbreiding ambachtelijke zone. Engagementsverklaring kosteloze overdracht openbaar domein.
Aanleiding
De e-mail d.d. 25 februari 2019 van Solva betreffende het model "engagementsverklaring toepassing voorwaarden bij
inlijving openbaar domein".
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
In het dossier "uitbreiding ambtelijke zone" werd door Solva een "engagementsverklaring kosteloze overdracht
openbaar domein" opgemaakt.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om dit "engagementsverklaring kosteloze overdracht openbaar
domein" goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel : De gemeenteraad keurt het "engagementsverklaring kosteloze overdracht openbaar domein"
opgemaakt door Solva in het dossier "uitbreiding ambtelijke zone" goed.
20.
Zwembad Poseidon. Reglement van interne orde.
Aanleiding
Op voorstel van de zwembadbeheerder werd een ontwerp van reglement van interne orde uitgewerkt.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, 2°
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van reglement goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Titel 1 - Algemeen
Artikel 1: Het gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’, Geraardsbergsestraat 31 staat onder beheer van het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 2: Aan het hoofd van het zwembad staat een beheerder. Hij staat in voor de orde en de tucht en zorgt voor
een vlot functioneren van de dienst.
Artikel 3: De kassier(sters) of het personeelslid dat hen vervangt is verantwoordelijk voor de kassa. Het lokaal van de
kassa is alleen toegankelijk voor de kassier(sters) of het personeelslid aangeduid door de beheerder.
Artikel 4: Het is verboden:
1° Te roken in de zwem-, bad- en kleedlokalen.
2° Zwemmaskers te gebruiken met breekbare vensters.
3° Zeep of aanverwante producten te gebruiken in het zwembad.
4° Als toeschouwer te vertoeven op plaatsen voorbehouden aan zwemmers.
Artikel 5: Leurhandel, kopen en verkopen in de inrichting en op het domein van het zwembad zijn verboden.
Titel 2 - Toegang
Artikel 6: De inrichting is gans het jaar toegankelijk voor het publiek. De openingsuren en sluitingsdagen worden
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. De openingsuren en sluitingsdagen zijn aangeduid aan
de ingang en zijn terug te vinden op de gemeentelijke website.
Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen kan een tijdelijke sluiting bevelen om redenen van openbaar
nut of om gezondheidsredenen.
Artikel 8: De toegangsprijzen worden door de gemeenteraad vastgesteld en zijn terug te vinden aan de ingang en op
de gemeentelijke website.
Artikel 9: Toegang wordt geweigerd aan personen in staat van dronkenschap, in onzindelijke toestand, aan huid- of
andere ziekten lijdend of niet geheelde verwondingen dragend. Dieren mogen niet in de inrichting gebracht worden.
Artikel 10: Bij grote volkstoeloop behoudt de beheerder zich het recht voor het verblijf in het zwembad te beperken.
Artikel 11: Het toegangsbewijs moet getoond worden op verzoek van het personeel van het zwembad.
Artikel 12: Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en/of die onvoldoende zwemvaardig zijn hebben alleen toegang onder
begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder, in badkleding, die zelf beschikt over voldoende zwemvaardigheid
en mee het water ingaat. Bij groepen dient er per 10 zwemmers minstens 1 begeleider te zijn.
Artikel 13: De kassa wordt een halfuur voor sluitingstijd gesloten.
Artikel 14: Alvorens te baden is het stort- en voetbad verplicht.
Artikel 15: Het is verboden de inrichting te betreden voor de openingsuren of na de sluitingsuren.
Titel 3 - Kleedkamers
Artikel 16: De scheiding tussen geschoeide en ongeschoeide delen in het zwembad dient geëerbiedigd te worden.
Toelating van het personeel is nodig om uitzonderlijk geschoeid de zwemhal te betreden.
Artikel 17: Het gebruik van doorgangscabines is verplicht. De kledij en andere bezittingen moeten onder eigen
verantwoordelijkheid in de daartoe bestemde opbergkastjes worden bewaard.
Titel 4 - Zwemkledij
Artikel 18 Zwemmen wordt enkel toegestaan met specifieke zwemkledij. Toegelaten zwemkledij is:
1° Zwemshort boven de knie
2° Badpak
3° Zwembroek
4° Bikini
5° Aansluitende zwembroek
Niet-toegelaten zwemkledij is:
1° Zwemshort onder de knie
2° Buitenkledij

3° Burkini
4° String
5° Ondergoed als zwemkledij
6° Ondergoed onder zwemkledij
Artikel 19: Het is verboden zich buiten de zwem-, bad- en kleedlokalen te begeven in zwemkledij.
Titel 5 - Veiligheid
Artikel 20: Het personeel en de redders in het bijzonder, staan in voor de veiligheid en de goede orde. Zij zijn dus
gemachtigd deze personen uit te sluiten welke weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken. Bij
weerspannigheid wordt de beheerder gewaarschuwd en kan de hulp van de politie ingeroepen worden. Artikel 21: De
beheerder en het personeel van het zwembad kunnen voor geen enkel ongeval aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 22: De baders moeten gehoorzamen aan de bevelen van de badmeesters, redders en andere personeelsleden
met dienst.
Artikel 23: Het is verboden:
1° Zich te begeven in de ‘grote diepte’ indien men niet voldoende kan zwemmen, zelf onder toezicht van een derde
persoon. Het bevoegd personeel alleen is gemachtigd daarover te oordelen.
2° De reddingsmiddelen zonder noodwendigheid aan te raken.
3° De stortbaden op een niet verantwoorde of overbodige wijze te gebruiken.
4° Gewaagde oefeningen uitvoeren
5° Rond het zwembad te rennen of onveilige spelletjes te spelen op de kade
6° Andere baders te hinderen bij het zwemmen
7° Harde ballen te gebruiken
8° op de scheidingskoorden te hangen, zitten of staan.
Artikel 24: De aanwezigheid van redders ontslaat de bezoekers niet van eigen verantwoordelijkheid, ook niet ten
aanzien van derden.
Titel 6 - Schade
Artikel 25: Het gemeentebestuur en het personeel zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of voor het verliezen of het
ontvreemden van voorwerpen. Geen klacht wordt aanvaard in verband met voorwerpen welke tijdens het verblijf in
het zwembad verloren of ontvreemd worden. Klachten moeten aan de beheerder worden overgemaakt
Artikel 26 Het is verboden het gebouw of de voorwerpen te beschadigen door geschrift of bevuiling.
Titel 7 - Afhuring
Artikel 27: Verenigingen of individuen die het zwembad willen afhuren, vragen dit elektronisch aan. Dit wordt
definitief na ondertekening van de overeenkomst, waarvan het model als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
Titel 8 - Schoolzwemmen
Artikel 28: Voor schoolzwemmen geldt dit reglement samen met een protocol schoolzwemmen, waarvan het model
als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.
Titel 9 - Zwemles
Artikel 29: Les geven mag enkel na aanvraag voor erkenning en ondertekening van een overeenkomst, waarvan het
model en bijhorende voorwaarden als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. Dit artikel geldt niet voor
groeperingen die buiten de normale openingsuren gebruik maken van het zwembad. Deze blijven volledig
verantwoordelijk voor gebeurlijke voorkomende ongevallen.
Titel 10 - Privacy
Artikel 30: Conform de Europese privacywetgeving (GDPR) beschikt zwembad Poseidon (gemeente Brakel) over een
privacyverklaring. Deze kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.brakel.be/privacy-beleid/ .
Zwembad Poseidon verbindt er zich toe de privacygegevens maximaal te beschermen
Artikel 31: Het is verboden om GSM, MP3 en andere multimedia-apparatuur te gebruiken in het zwembad. Foto’s
en/of filmpjes voor promotionele doeleinden (gemeentelijke website, folders, facebook,…) kunnen enkel genomen
worden met schriftelijke toestemming van een volwassene.
Titel 11 - Slot
Artikel 31: Ieder badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Artikel 32: Elke inbreuk op dit reglement kan door het personeel worden vastgesteld. Het personeel kan hiertoe ook
beroep doen op de lokale politie
Titel 12 - Overgangsbepalingen
Artikel 33: §1 Het besluit van de gemeenteraad dd. 31 maart 2016 betreffende "Zwembad. Reglement van interne
orde" wordt opgeheven vanaf 1 juni 2019.
§2 Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.
21.
Toegevoegd punt overeenkomstig artikel 23 decreet Lokaal Bestuur: "Fietspad Kasteeldreef. Ontwerp van
akte betreffende innemning 6 - 7a - 7b - 8 - 9.
Aanleiding
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef.
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47,
9450 Haaltert als ontwerper.
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226
– 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 01 april 2019 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor
innemingen 6-7A-7B-8-9(verkoop + pachtverbrekingsschade) voor de aanleg van een fietspad langsheen de
gewestweg N462, Kasteeldreef;
Regelgeving

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisnemend van de aangepaste ontwerpakte (verkoop + pachtverbrekingsschade ) aan de gemeente Brakel, zijnde
:
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
de pachter inneming 6 : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel
de pachter inneming 9 : dhr. en mevr. Roger Gosseye / Frida Lapage en hun kinderenen Johan en Geert Gosseye,
Elverenberg 26, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef ,
inneming 6 : volle eigendom van 828 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 960C en dit tegen de verkoopprijs
van € 10.151,28
inneming 7A : volle eigendom van 45 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 861M en dit tegen de verkoopprijs
van € 560,25
inneming 7B : volle eigendom van 19 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 854L en dit tegen de verkoopprijs
van € 336,55
inneming 8 : volle eigendom van 44 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 855B en dit tegen de verkoopprijs
van € 647,80
inneming 9 : volle eigendom van 720 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr.853F en dit tegen de verkoopprijs
van € 2.689,20
pachtverbrekingsschade voor inneming 6 tegen een vergoeding van € 728,64
pachtverbrekingsschade voor inneming 9 tegen een vergoeding van € 633,60.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 6-7A-7B-8-9 in dit
dossier goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : De aangepaste ontwerpakte (verkoop + pachtverbrekingsschade ), opgemaakt door notaris Olemans, aan de
gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
de pachter inneming 6 : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel
de pachter inneming 9 : dhr. en mevr. Roger Gosseye / Frida Lapage en hun kinderen Johan en Geert Gosseye,
Elverenberg 26, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef ,
inneming 6 : volle eigendom van 828 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 960C en dit tegen de verkoopprijs
van € 10.151,28
inneming 7A : volle eigendom van 45 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 861M en dit tegen de verkoopprijs
van € 560,25
inneming 7B : volle eigendom van 19 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 854L en dit tegen de verkoopprijs
van € 336,55
inneming 8 : volle eigendom van 44 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 855B en dit tegen de verkoopprijs
van € 647,80
inneming 9 : volle eigendom van 720 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr.853F en dit tegen de verkoopprijs
van € 2.689,20
pachtverbrekingsschade voor inneming 6 tegen een vergoeding van € 728,64
pachtverbrekingsschade voor inneming 9 tegen een vergoeding van € 633,60, wordt goedgekeurd.
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de
akte.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad,
Alexander De Croo

