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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. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman trekt de aandacht op het standpunt dat de voorbije jaren werd ingenomen omtrent het 

systematisch aanduiden van vertegenwoordigers uit de meerderheid in samenwerkingsverbanden. 
Met eenparigheid van stemmen worden de raadsleden K. Vekeman (algemene vergadering) en A. Flamand (raad van 
bestuur) aangesteld. 
2. Samenwerkingsverbanden. MEDOV. Aanduiden 1 effectief vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor 
algemene vergadering. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden S. Devleeschouwer en M. De Pessemier aangesteld. 

3. Samenwerkingsverbanden. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Aanduiden 1 effectief en 1 
plaatsvervanger voor de raad van bestuur. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden P. Vanderstuyf en M. Devalck aangesteld. 
4. Samenwerkingsverbanden. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Aanduiden 1 effectief en 1 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering. 
Bespreking 

Met eenparigheid van stemmen worden S. Hoeckman en M. Gyselinck aangesteld. 

5. Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Aanduiding vertegenwoordigers. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden D. Malfroid en L. Rosseel aangesteld. 
6. Reglement inzake het toekennen van ere-titel aan schepenen. 
Bespreking 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement goedgekeurd. 
7. Personeel. Invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van dagelijks personeelsbeheer goedgekeurd. 
8. Samenwerkingsverbanden. TMVS DV. Algemene Vergadering dd 11 juni 2019. Goedkeuring agenda en 
bepalen mandaat vertegenwoordiger(s). 
Bespreking 

Met eenparigheid van stemmen worden beslist de agendapunten te laten goedkeuren. 
9. Samenwerkingsverbanden Zefier. Gewone Algemene Vergadering dd 10 juni 2019. Goedkeuring agenda en 
bepalen mandaat. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden beslist de agendapunten te laten goedkeuren. 
10. Samenwerkingsverbanden Westlede. Algemene Vergadering d.d. 05/06/2019. Goedkeuring agenda en 
bepalen mandaat vertegenwoordiger(s). 

Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden beslist de agendapunten te laten goedkeuren. 
Financiële Dienst 
11. Algemeen retributiereglement. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt dit niet goed te keuren en verwijst hieromtrent ook naar vroegere tussenkomsten 

betreffende het feit dat Brakelaars momenteel de facto meer betalen dan niet-Brakelaars. Hij stelt hierop een 
amendement voor waardoor kinderen tot 6 jaar gratis kunnen blijven zwemmen en er een verhoging van 40% is voor 
niet-Brakelaars. Met 8 ja-stemmen en 14 nee-stemmen wordt het amendement niet-goedgekeurd. 
Fractieleider H. De Clercq stelt dat de gemeente zelf meer lessen zou moeten organiseren. 
Het voorstel van algemeen retritbutiereglement wordt met 14 ja-stemmen en 8 nee-stemmen goedgekeurd. 
12. Budgetwijziging 2019/1. 
Bespreking 

Fractieleider H. De Clercq betreurt het schrappen van het krediet voor het sportterrein op het recreatiedomein. Het 
voorgestelde alternatief via de scholen is geen sluitende oplossing. Opzet aan het idee was om meer speel- en 
trainingsruimte te bieden aan Brakelse sportclubs; een vraag die is gegroeid vanuit de sport- en jeugdraad. 



Daarnaast is er wel geld voor evenementen zoals de Primus Classic, waarvan bij de start ooit is gesteld dat de 
aankomst te Brakel te gebeuren. 
Fractieleider B. Morreels stelt dat het probleem voor de sportclubs zich vooral 's winters stelt en dat het vinden van 
overdekte ruimtes centraal moet staan. Het ingediende project in samenwerking met het Gemeenschapsonderwijs 

kan hierin een oplossing bieden; dit zou ook dienen onderzocht te worden met andere scholen op het grondgebied. 
Raadslid J. Haegeman stelt dat deze budgetwijziging enerzijds in een overgangsjaar valt in het licht van de opmaak 

van het meerjarenplan. Daarnaast zijn er reeds tal van beslissingen met een financiële impact. Gelet op het feit dat 
de totaalvisie en het meerjarenplan nog niet werden voorgelegd, stelt hij de budgetwijziging niet goed te keuren. 
Fractieleider B. Morreels sluit zich hierbij aan en stelt hieromtrent ook vragen bij plannen rond rattenbestrijding en de 
terrasschermen. 
Raadslid V. Lenvain trekt de aandacht op de vraag van een horeca-uitbater rond de terrasschermen. 

Fractieleider H. De Clercq stelt hierop vragen rond de circulatie op het Marktplein en het gebruik van een camera op 
het Marktplein. 
Raadslid J. Thomas trekt de aandacht op het feit dat, niettegenstaande vele posten zijn geschrapt, alsnog voor 1.4 
miljoen euro nieuwe investeringen zijn voorzien. 
Hierop wordt de budgetwijzing met 14 ja-stemmen en 8 nee-stemmen goedgekeurd. 
13. Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. 

Bespreking 
 Met eenparigheid van stemmen wordt de belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes goedgekeurd. 
Grondgebied 
14. Gewestelijk RUP 'Aardgasleiding Brakel-Haaltert. Advies gemeente. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist geen advies uit te brengen. 
Openbare Werken 

15. Tenbossestraat. Op niveau brengen van straatkolken. 

Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt de opdracht aan Farys gegund. 
16. Leierwaarde. Vervangen van 6 armaturen en het bijplaatsen van 3 armaturen met LED-technologie. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Fluvius goedgekeurd. 
17. Gebouwen. Sporthal. Leveren en plaatsen van een De Melker M-Check douchesysteem voor 

legionellapreventie. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
18. Mobiliteit. Politiezone Brakel/Maarkedal/Horebeke/Zwalm - Cameratoezicht op het openbaar domein. 
Principiële toestemming. 
Bespreking 

Met eenparigheid van stemmen wordt toestemming verleend tot het gebruik van een ANPR-camera. 
19. Uitbreiding ambachtelijke zone. Engagementsverklaring kosteloze overdracht openbaar domein. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt de engagementsverklaring goedgekeurd. 
20. Zwembad Poseidon. Reglement van interne orde. 
Bespreking 
Raadslid L. Braeckman stelt een vraag betreffende het uitbreiden van de zwemlessen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het reglement van interne orde goedgekeurd 

21. Toegevoegd punt overeenkomstig artikel 23 decreet Lokaal Bestuur: "Fietspad Kasteeldreef. Ontwerp van 
akte betreffende innemning 6 - 7a - 7b - 8 - 9. 
Bespreking 
Met eenparigheid van stemmen wordt het toevoegen van het agendapunt goedgekeurd. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Na de schorsing in functie van de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld. 

1° Fractieleider H. De Clercq stelt vragen betreffende het verhuren van een vakantiewoning in de Dompels, het 
afrijden van het gras op het kerkhof te Michelbeke en een inbraak op het containerpark en de beveiliging van deze 
site. 
2° Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de bestemming van het aangeboden afval op het containerpark. 
3° Fractieleider B. Morreels stelt vragen betreffende de gemeentelijke begeleidingscommissie en de studie rond de 
circulatie die lopend is en het RUP zonevreemde sportterreinen. 

4° Raadslid J. Haegeman stelt een vraag betreffende de communicatie naar aanleiding van de Peter Van Petegem 
Classic. 
 
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 

 

 

 


