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De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Samenwerkingsverbanden Farys. Voordracht plaatsvervanger voor TMVW ov voor de algemene
vergadering.
Aanleiding
Het schrijven d.d. 26/04/2019 van Farys omtrent de aanduiding van een plaatsvervanger voor de algemenen
vergadering van TMVX ov.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger voor de
algemene vergadering.
Het schrijven van Farys d.d. 26/04/2019 waarbij gemeld wordt dat de heer André Flamand benoemd is als lid van
het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuiden en geen lid meer kan zijn als plaatsvervanger voor de
algemene vergaderingen.
De gemeenteraad dient een plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te duiden voor de algemene
vergaderingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om raadslid Karen Vekeman aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Raadslid Karen Vekeman, Leinstraat 110 te 9660 Brakel (karen_vekeman@hotmail.com) wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov voor de volledige
legislatuur.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Farys.
2.
Samenwerkingsverbanden Farys TMVW ov. Voordracht lid voor het Adviescomité Secundaire diensten.
Aanleiding
Het schrijven van Farys d.d. 22/05/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger voor het adviescomité
Secundaire diensten TMVW ov.
Regelgeving
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 met de betrekking tot de toetreding tot de S-divisie bij TMVW ov;
De statuten van TMVW ov;
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stellen voor om raadslid Wesley Roos aan te duiden als lid van het
adviescomité secundaire diensten van TMVW ov.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Raadslid Wesley Roos, Meerbeekstraat 109 te 9660 Brakel (roos.lievens@gmail.com), wordt aangeduid als
lid van het Adviescomité Secundaire Diensten van TMVA ov en wordt gemachtigd in naam van de gemeente deel
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in het
adviescomité Secundaire diensten van TMVW ov.

Art. 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de
gemeenteraad.
Art. 3: een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: intercommunaalbeheer@farys.be
3.
Samenwerkingsverbanden Ethias. Voordracht vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
Aanleiding
Het samenwerkingsverband Ethias vraagt een vertegenwoordiger voor de algemenen vergadering voor de
volledige legislatuur aan te duiden.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor raadslid Delphine Bogaert aan te duiden als
vertegenwoordiger voor de algemenen vergadering en dit voor de volledige legislatuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Raadslid Delphine Bogaert, Kasteeldreef 3 te 9660 Brakel (delphine_bogaert@outlook.com) wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur voor de algemene vergadering van het
samenwerkingsverband Ethias.
4.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen. Voordracht
effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité.
Aanleiding
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen dient een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor het beheerscomite te worden aangeduid.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om Schepen Marc De Pessemier als effectief
vertegenwoordiger aan te duiden en Schepen Marleen Gyselinck als diens plaatsvervanger.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Schepen Marc De Pessemier, Twaalfbunderstaat 31 te 9660 Brakel (marcdepessemier45@gmail.com) wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het beheerscomité en Schepen Marleen Gyselinck, Steenpaal 4 te
9660 Brakel (marleengijselinck@hotmail.com) als diens plaatsvervanger.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de sportdienst
- burensportdienst Vlaamse Ardennen, Leuzesteenweg 241 te 9600 Ronse
5.
Samenwerkingsverbanden Gemeentelijke Holding. Voordracht gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering.
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente kan een vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering d.d. 26/06/2019 aanstellen.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Peter Vanderstuyf aan te stellen als
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De heer schepen Peter Vanderstuyf, Hayestraat 10 te 9660 Brakel (peter.vanderstuyf@telenet.be), wordt
aangesteld als vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering voor de ganse legislatuur.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de gemeentelijke Holding.
6.
Samenwerkingsverbanden Intergem. Goedkeuren agenda. Bekrachtiging collegebesluit d.d. 11/06/2019.
Aanleiding
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 30/04/2019 van Intergem omtrent de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 20/06/2019 te 9280 Lebbeke.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2019, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intergem;
Het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30/04/2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem die op 20 juni 2019 plaatsheeft in het Kasteel van
Lebbeke, Leo Duboisstraat 41 te 9280 Lebbeke;
Het raadsbesluit d.d 28/01/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Het collegebesluit d.d. 11/06/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van voormelde vergadering;
De hoogdringendheid van het voormeld collegebesluit;
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het collegebesluit d.d. 11/06/2019 te bekrachtigen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Enig artikel: Het collegebesluit d.d. 11/06/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 20/06/2019, wordt bekrachtigd.
7.
Samenwerkingsverbanden Farys. TMVW ov. Goedkeuren agenda. Bekrachtigen collegebesluit d.d.
11/06/2019.
Aanleiding
Het aangetekend schrijven d.d. 03/05/2019 van Farys omtrent de uitnodiging tot de algemene jaarvergadering op
21 juni 2019 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9000 Gent.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente is aangesloten is bij TMVW ov;
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 en 17/06/2019 betreffende de aanstelling van de vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering.
Het collegebesluit d.d. 11/06/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van voormelde vergadering;
De hoogdringendheid van het voormeld collegebesluit;
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het collegebesluit te bekrachtigen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Het collegebesluit d.d. 11/06/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 21/06/2019, wordt bekrachtigd.
8.
Samenwerkingsverbanden Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Bekrachtiging
collegebesluit d.d. 27/05/2019.
Aanleiding
De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen nodigt de gemeente uit tot de algemene vergadering van
04/06/2019 te 9700 Oudenaarde, Pladutse 3 om 19 uur.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het raadbesluit d.d. 13/05/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
voor de volledige legislatuur;
Het collegebesluit d.d. 27/05/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van voormelde vergadering;
De hoogdringendheid van het voormeld collegebesluit;
Het college stelt voor het voormeld collegebesluit te bekrachtigen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Het collegebesluit d.d. 27/05/2019 betreffende goedkeuring van de agenda van de algemene
vergadering d.d. 04/06/2019, wordt bekrachtigd.
9.
Samenwerkingsverbanden Solva. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger op de alg. verg. d.d. 26/06/2019.
Aanleiding
De aangetekende zending d.d. 09/04/2019 van Solva omtrent de uitnodiging voor de algemenen vergadering d.d.
26 juni 2019.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente is aangesloten bij SOLVA.
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering;
Het schrijven d.d. 9 april 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA, betreffende de
uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 26 juni 2019 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018.
3. Jaarrekening per 31 december 2018;
4. Verslag van de Commissaris.
5. Kwijting van de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018.
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan.
7. Verlenging SOLVA.
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van deelnemers.
9. statutenwijziging SOLVA: verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeelsbeheer, oprichting Algemeen
Comité.
10. Code van goed bestuur.
11. Uitzendarbeid
Artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van de
Algemene Vergadering reglementeert;
Dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De agenda van de Algemenen vergadering op woensdag 26 juni 2019 wordt goedgekeurd.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit
besluit.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Solva, Industrielaan 25B te 9320 erembodegem
10.
Samenwerkingsverbanden IVLA. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger op de alg. verg. dd. 27/06/2019.
Aanleiding
Het aangetekend schrijven d.d. 03/05/2019 van IVLA omtrent de uitnodiging voor de algemene vergadering d.d.
donderdag 27/06/2019 te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden 46A om 18 uur.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het Raadsbesluit d.d 28/01/2019 betreffende de aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering;
Het schrijven d.d. 03/05/2019 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 27/06/2019;
De bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018;
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor;
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen;
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur;
6. Vervanging Bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten;
7. Aanduiding kandidaat bestuurder - Maarkedal - Dhr. Fredrik Van Nieuwenhuyze;
8. Aanduiding kandidaat bestuurder - Wortegem-Petegem - Dhr. Willy Dhondt.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voormelde agenda goed te keuren.
Met 21 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Art. 1: De agenda van de Algemene vergadering d.d. 27/06/2019 van IVLA wordt goedgekeurd.
Art. 2: De heer André Flamand kan echter niet aanwezig zijn op deze vergadering en zal zich eenmalig laten
vervangen door Schepen Peter Vanderstuyf.
Art. 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals in artikel 1 van dit besluit.
Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van IVLA
11.
Samenwerkingsverbanden Gemeentelijke Holding. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26/06/2019.
Aanleiding
Het aangetekend schrijven dd. 14/05/2019 van de Gemeentelijke Holding, betreffende de uitnodiging tot de
Algemene Vergadering van 26/06/2019.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3.
Feiten, context en argumentatie
De bijgevoegde agenda van de Algemene Vergadering dd. 26/06/2019 zijnde:
- Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2018.
- Bespreking van de jaarrekening over de periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 door de vereffenaars.
- Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 en
inclusief de beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon
worden afgesloten.
- Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01/01/2018 tot en met
31/12/2018.
- Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris.
- Stemming over de benoeming van de commissaris.
- Vraagstelling.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering dd. 26/06/2019 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Holding.
12.
Samenwerkingsverbanden CIPAL. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger op de
algemene vergadering dd. 27/06/2019.
Aanleiding

Per schrijven van 9 mei 2019 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de algemenen
vergadering van CIPAL die op 27 juni 2018 om 16 uur plaatsheeft in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 te 2440
Geel.
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de
algemene vergadering voor de volledige legislatuur;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De oproepingsbrief van 9 mei 2019 tot de algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 met volgende
agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van
Cipal over boekjaar 2018;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december
2018;
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van
Cipal over het boekjaar 2018;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december
2018;
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders eb aab de Commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar 2018;
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding;
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur;
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan 2019-2024;
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met raadgevende stem in
afdalende volgorde;
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1: De agenda van de algemene vergadering d.d. 27/06/2019 van dienstverlenende vereniging Cipal wordt
goedgekeurd.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemenen vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit
Afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Gasthuisbos 4 te 2440 Geel
13.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Jaarrekening 2018.
Aanleiding
De jaarrekening van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen;
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
De raadsbeslissing d.d. 20 december 2004 betreffende de toetreding tot de Interlokale Vereniging Vlaamse
Ardennen;
Het ingediend jaarverslag 2018 van de Intercommunale Bibliotheken Vlaamse Ardennen;
De jaarrekening dient goedgekeurd te worden door elke aangesloten gemeente;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De jaarrekening 2018 van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van de beslissing zal toegestuurd worden aan de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen.
14.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Actieplan en begroting
2019.
Aanleiding
De begroting 2019 en het actieplan van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen;
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
De raadsbeslissing d.d. 20 december 2004 betreffende de toetreding tot de Interlokale Vereniging Vlaamse
Ardennen;
De ingediende begroting 2019 en actieplan van Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen;
De actieplannen en de begrotingen van de voormelde Vereniging dienen goedgekeurd te worden door de
aangesloten gemeenten;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Art. 1 : De begroting 2019 en het actieplan van de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen worden
goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van de beslissing zal toegestuurd worden aan de Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse
Ardennen.
15.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Resultatenrekening en balans 2018.
Aanleiding
De resultatenrekening en balans van het voorgaande jaar dient jaarlijks te worden goedgekeurd.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de financiële
documenten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan de resultatenrekening en de balans 2018.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de sportdienst
2° Interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse.
16.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen. Verificatieverslag
en begroting 2019.
Aanleiding
De begroting en het verificatieverslag dient jaarlijks te worden goedgekeurd.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van de financiële
documenten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan het verificatieverslag en de begroting 2019.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de sportdienst
2° Interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse.
17.
Samenwerkingsverbanden Solva. Verlenging mandaat.
Aanleiding
De vraag omtrent de verlenging mandaat SOLVA.
Regelgeving
Het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente Brakel aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijke samenwerkingsverband in de vorm van een
dienstverlenende vereniging;
De statuten van Solva, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 12 december 2018;
Artikel 6 van voormelde statuten SOLVA, volgens welk de bestuurder van SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf
10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door het Decreet Lokaal Bestuur
opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Dat de statutaire bestaansduur van SOLVA dus dit jaar nog eindigt;
Artikel 423, 1e lid van voormeld Decreet lokaal Bestuur, volgens welk de statutair bepaalde duur van een
dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar;
Het artikel 423, 2de lid van voormeld Decreet Lokaal Bestuur, volgens welk de volgende beslissingen moeten
genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA:
- Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemer, op voorwaarde dat dit
verzoek gedragen wordt door een drievierdenmeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten;
- Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een drievierdenmeerderheid van het aantal
stemmen van de laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de duur van SOLVA;
- Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid binnen het bevoegd orgaan
van elke deelnemer aan SOLVA;
Het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de Algemene Vergadering van
SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging te beperken tot een termijn van 16 jaar (eindigend op 10 november
2035) in plaats van de maximale termijn van 18 jaar (eindigend op 10 november 2037);
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de 3 beslissingen, die genomen moeten worden met
het oog op verlenging van SOLVA, goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1:
De gemeente Brakel verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen;

De gemeente Brakel gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een duur van 16 jaar vanaf
10 november 2019;
De gemeente Brakel verlengt haar deelneming aan SOLVA voor vermelde periode van 16 jaar vanaf 10 november
2019.
Art. 2:
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: Solva, Gentsesteenweg 1B te 9520 sint-LievensHoutem
18.
Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid.
Aanleiding
Door de integratie tussen gemeente en OCMW is het aangewezen, overeenkomstig artikel 196, §2 een
beheersovereenkomst te sluiten tussen de gemeente en het OCMW.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 196.
Feiten, context en argumentatie
Door een beheersovereenkomst te sluiten tussen de gemeente en het OCMW, kan er gebruik worden gemaakt van
elkaar diensten.
Tevens kan er voor bepaalde functies een beroep worden gedaan op elkaars personeelsleden.
Tot slot kan er worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen
toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1§1: De Beheersovereenkomst, zoals opgenomen in §2 van dit artikel, wordt goedgekeurd.
§2
Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van Brakel voor een geïntegreerd personeelsbeleid.
TUSSEN:
Gemeente Brakel
Marktplein 1 te 9660 Brakel
Vertegenwoordigd door dhr. De Croo Alexander, Voorzitter van de Gemeenteraad, en dhr. De Mets Jürgen,
Algemeen Directeur.
Hierna genoemd de gemeente.
EN
OCMW Brakel
Marktplein 26 te 9660 Brakel
Vertegenwoordigd door dhr. De Croo Alexander, Voorzitter van de OCMW-Raad, Voorzitter van de OCMW-Raad, en
dhr. De Mets Jürgen, Algemeen Directeur.
Hierna genoemd het OCMW.
Waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere bestuur.
WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten
Met toepassing van artikel 196, § 2 Decreet Lokaal Bestuur ( DLB ) werken de gemeente en het OCMW samen om
gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten.
Artikel 2 – Beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur
§ 1. Met toepassing van artikel 196, § 2 DLB wensen de gemeente en het OCMW een beroep te doen op elkaars
personeelsleden voor de functies die zijn aangeduid in het organogram.
§ 2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel dat ( volgens het
organogram ) tot hun dienst behoort.
§ 3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het OCMW, op
voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het gemeentepersoneelslid.
Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid van de gemeente op
voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het OCMW-personeelslid.
De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische werkgever.
Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningbevoegdheid
§ 1. De algemeen en financieel directeur – en de adjunct-algemeen directeur, hebben krachtens de artikel 162, §
1, 175 en 587, 3e lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor beide besturen ( gemeente en OCMW,
samen of afzonderlijk ), op te treden.
§ 2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de ( adjunct) algemeen
directeurs en de financieel directeur, binnen de grenzen vastgelegd door dit Decreet hun beslissings- en
ondertekeningbevoegdheid met betrekking tot een gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één of
meerdere medewerkers van het OCMW en hun beslissings- en ondertekeningbevoegdheid met betrekking tot een
OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de gemeente.
Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves
De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke sollicitatieprocedures
organiseren.
Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- of bevorderingsreserve
aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de gemeentelijke rechtspositieregeling.
Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 01.07.2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een einde maken aan
deze overeenkomst mits een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag.
De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder de artikelen 1,
2 en 3 betrokkene personeelsleden en oefent als enige het werkgeversgezag uit. Er is geen sprake van
terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen.
Artikel 7 – Financiële verrekening.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de gemeente of vice versa.
De inzet van de onder de artikelen 1, 2 en 3 gevatte personeelsleden wordt niet verrekend via de gemeentelijke
dotatie aan het OCMW.
Opgemaakt in twee originele exemplaren te Brakel, waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben.
Op
Voor de gemeente
Alexander De Croo
Jürgen De Mets
De Voorzitter van de Gemeenteraad
Algemeen Directeur
Voor het OCMW
Alexander De Croo
De Voorzitter van de OCMW-Raad
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° OCMW Brakel

Jürgen De Mets
Algemeen Directeur

19.
Inspraakreglement.
Aanleiding
Het decreet Lokaal Bestuur stelt het principe van een inspraakreglement in.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 304, §5.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van inspraakreglement goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
I. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur, nadere invulling aan
een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien
van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening. Deze regeling is welteverstaan niet beperkend bedoeld:
naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, zal het gemeentebestuur steeds ook
nog op andere manieren zijn belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken.
II. Adviesraden en andere overlegstructuren
Artikel 2. - De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke adviesraden of andere overlegstructuren met burgers,
verenigingen en/of doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het gemeentebestuur op
regelmatige en systematische wijze te adviseren. De gemeenteraad stelt voor elke adviesraad of overlegstructuur
statuten of een huishoudelijk reglement vast, met daarin nadere aanduiding van het adviesdomein, de (wijze van)
samenstelling, de voornaamste werkingsregels, alsook op welke wijze het gevolg meegedeeld zal worden dat aan
de adviezen wordt gegeven.
Artikel 3. - De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad bepaald in functie van voldoende
representativiteit voor het betrokken domein. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad of
andere overlegstructuur mag van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze
advies worden uitgebracht. Aan elke adviesraad of overlegstructuur worden de nodige middelen ter beschikking
gesteld voor een vlotte werking en vervulling van de adviesopdracht.
Artikel 4. - Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving ingesteld zijn,
gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, samenstelling en werking.
III. Inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d.
Artikel 5. - Het gemeentebestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers
inspraakvergaderingen, bewonersbevragingen, enquêtes en dergelijke organiseren. Hun praktische organisatie
gebeurt in functie van een maximaal bereik van de betrokken doelgroep(en). Zij worden goed gecommuniceerd.
Hun praktische modaliteiten (vorm, plaats, tijdstip, termijn, …) zijn voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk.
Artikel 6. - Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen (bijv. inzake ruimtelijke
ordening, …) worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere bepalingen daaromtrent.
IV. Meldingen, klachten e.d.
Artikel 7. - Eenieder kan meldingen of suggesties doen, vragen stellen of klachten indienen met betrekking tot de
dienstverlening.
Artikel 8. - Voor klachten over de dienstverlening is er het gemeentelijk reglement betreffende de
klachtenbehandeling.
V. Verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen
Artikel 9. - Eenieder kan verzoekschriften, voorstellen en vragen richten met betrekking tot het beleid en de
dienstverlening. Verzoekschriften, voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen gemeentelijke
bevoegdheid zijn, zijn niet ontvankelijk. Worden ook niet als verzoekschriften, voorstellen of vragen in de zin van
déze bepalingen beschouwd, ook al zou(den) de indiener(s) ze zo noemen: (1) het enkel aanbrengen van feiten,
meningen of kritiek, zonder een duidelijk verzoek of voorstel; (2) vragen om informatie, inlichtingen, inzage of

afschriften van bestuursdocumenten; (3) aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een
specifieke aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat.
Artikel 10. - Het verzoekschrift, voorstel of vraag moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn, met
vermelding van naam, voornaam en adres van de indiener. Als er meerdere indieners zijn, moet voor allen naam,
voornaam, adres en handtekening vermeld staan. Men vermeldt bovenaan duidelijk dat het om een verzoekschrift,
voorstel of vraag in het kader van dit inspraakreglement gaat. Men voegt alle nuttige informatie of stukken bij
voor een juiste beoordeling van wat precies voorgesteld of gevraagd wordt.
Artikel 11. - De gemeenteraad behandelt de verzoekschriften, voorstellen en vragen die inhoudelijk tot zijn
beslissingsbevoegdheid behoren én ondertekend zijn door ten minste 100 inwoners van Brakel, minstens 16 jaar
oud op de datum van indiening. Voor de controle van die leeftijdsvoorwaarde moet men voor alle ondertekenaars
ook hun geboortedatum vermelden. De andere verzoekschriften, voorstellen en vragen worden, naargelang de
materie, behandeld door het college van burgemeester en schepenen of door de burgemeester.
Artikel 12. - Aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar,
wordt een ontvangstmelding gestuurd met aanduiding welk orgaan het verzoekschrift, voorstel of vraag zal
behandelen. Nadere uitleg wordt gegeven als dat een ander orgaan is dan tot wie de indiener(s) zich richtte(n).
Aan het gemeentebestuur gerichte verzoekschriften, voorstellen of vragen over OCMW-aangelegenheden worden
rechtstreeks naar het OCMW doorgezonden, voor behandeling volgens de daar geldende regeling. Die doorzending
wordt meteen gemeld aan indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste
ondertekenaar.
Artikel 13. - De burgemeester en het college van burgemeester en schepenen bezorgen voor de door hen te
behandelen verzoekschriften, voorstellen en vragen (zie artikel 11) hun gemotiveerd antwoord binnen de twee
maanden na indiening aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste
ondertekenaar.
Artikel 14. – Verzoekschriften, voorstellen en vragen die door de gemeenteraad te behandelen zijn (zie artikel 11),
worden door de voorzitter geagendeerd uiterlijk op de tweede reguliere gemeenteraadszitting na de indiening. Het
verzoekschrift, voorstel of vraag wordt vooraf besproken in de bevoegde gemeenteraadscommissie. In het
verzoekschrift, voorstel of vraag kan men uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden voor nadere toelichting. De
indieners kunnen daartoe dan maximaal drie personen afvaardigen; de toelichting mag hoogstens een kwartier
duren. De gemeenteraad beslist, mede in het licht van de bespreking en de eventuele toelichting, over het
gemotiveerde gevolg/antwoord dat aan het verzoekschrift, voorstel of vraag wordt gegeven. Als de raad dat
aangewezen acht, kan hij, voor eerst nog bijkomend onderzoek door het college, de beslissing over het
gevolg/antwoord verdagen naar zijn eerstvolgende vergadering. Het door de gemeenteraad bepaalde
gevolg/antwoord (alsook de eventuele beslissing tot verdaging naar de eerstvolgende vergadering) wordt
onverwijld aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, voorstel of vraag meegedeeld.
VI. Gemeentelijke volksraadplegingen
Artikel 15. - Voor gemeentelijke volksraadplegingen, op initiatief van de gemeenteraad of op verzoek van de
inwoners, gelden de voorwaarden en de organisatieregels van de artikelen 305 e.v. van het Decreet Lokaal
Bestuur en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent. VII. Slotbepalingen
Artikel 16. - Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring door de gemeenteraad in werking.
20.
Overeenkomst tussen de gemeente Brakel, het OCMW van Brakel en een sportvereniging in verband met
de sportkansenpas.
Regelgeving
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40.
Feiten, context en argumentatie
De sportvereniging gaat ermee akkoord om aan personen die voldoen aan de voorwaarden van de sportkansenpas,
en zich zodoende ook kunnen identificeren, een korting toe te kennen van 50% op het lidgeld.
De sportverenging kan daartoe in aanmerking komen voor extra subsidies door de gemeente Brakel ( cfr.
desbetreffende subsidiereglement ), na daartoe het nodige schriftelijke bewijs te hebben geleverd aan het OCMW
van Brakel, binnen de dertig dagen na inschrijving van de betrokkene.
Er dient nogmaals de nadruk te worden gelegd op het feit dat, gelet op de privacy van de betrokkenen, er heel
discreet en met de nodige omzichtigheid dient te worden omgegaan met de gegevens van de personen die in
aanmerking komen om te genieten van dit voordeel.
Gelet op het model van de samenwerkingsovereenkomst in bijlage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1, §1: De overeenkomst, zoals opgenomen in §2 van dit artikel, wordt goedgekeurd.
§2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST I.V.M. SPORTKANSENPAS
Tussen:
1/ OCMW Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel,
Vertegenwoordigd door dhr. Devleeschouwer Stefaan, Burgemeester en Dhr. De Mets Jürgen, Algemeen Directeur
en
2/ Gemeente Brakel, Marktplein 1 te 9660 Brakel,
Vertegenwoordigd door dhr. Devleeschouwer Stefaan, Burgemeester en Dhr. De Mets, Jürgen, Algemeen Directeur
en
3/
Vertegenwoordigd door
Wordt overeenkomen hetgeen volgt:
Artikel 1

De sportvereniging gaat ermee akkoord om aan de personen die voldoen aan de voorwaarden van de
sportkansenpas, een korting op het lidgeld toe te kennen van 50 %.
De hiervoor in aanmerking komende personen, zullen zich kunnen identificeren aan de hand van een
sportkansenpas, dewelke wordt bekomen bij het OCMW.
Artikel 2
De sportvereniging dient aan de betrokkene een schriftelijk bewijs af te leveren, waaruit blijkt dat deze slechts de
helft van het lidgeld heeft dienen te betalen.
Artikel 3
De sportvereniging dient, gelet op de privacy van betrokkenen, heel discreet en met de nodige omzichtigheid om
te gaan met de gegevens van de in aanmerking te nemen personen.
Daarbij is het aangewezen dat de sportvereniging een ( vaste ) contactpersoon meedeelt aan het OCMW van
Brakel, tot wie de in aanmerking komende personen, zich kunnen wenden voor deze korting. M.a.w., de
contactpersoon die de inschrijvingen doet, dient kennis te hebben van dit systeem en dient dit in alle discretie te
behandelen. Op die manier dient er vermeden te worden dat mensen een stempel opgerukt krijgen.
Artikel 4
De sportvereniging bezorgt de nodige gegevens ( naam sportverenging, naam + adres van de begunstigde,
normaal te betalen bedrag van het lidgeld, effectief betaald lidgeld, datum van betaling ), binnen de dertig na
datum inschrijving aan het OCMW van Brakel ( T.a.v. de sportkansenpas, Marktplein 26 te 9660 Brakel ).
Het OCMW van Brakel bezorgt, na controle van de gegevens, deze informatie aan de gemeente Brakel, dewelke
vervolgens overeenkomstig het subsidiereglement, aan de sportvereniging, de nodige punten dienaangaande zal
toekennen.
Datum:
Datum:
Namens de gemeente,
Namens het OCMW,
De Mets J.
Devleeschouwer S.
De Mets J.
Devleeschouwe S.
Algemeen Directeur
Burgemeester
Algemeen Directeur
Burgemeester
Datum:
Namens de sportvereniging,
Artikel 2: afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° OCMW Brakel
Grondgebied
21.
Akte verkoop onroerend goed (deel buurtweg 29) ter hoogte van Hauwstraat 86 te 9660 BRAKEL.
Goedkeuring.
Aanleiding
De vraag van dhr. Willy De Bleecker, Katteberg 141 te 9700 OUDENAARDE (beëdigd landmeter-expert), in
opdracht van dhr. Jozef Vandewalle, Hauwstraat 86 te 9660 BRAKEL tot desaffectatie van een deel openbaar
domein (747,60 ca) ter hoogte van Hauwstraat 86 te 9660 BRAKEL.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Het principieel akkoord van de gemeenteraad dd. 29 januari 2018 houdende buurtweg 29 te Brakel (Zegelsem) Vraag tot desaffectatie van een deel openbaar domein;
De schatting van de afdeling Vastgoedtransacties dd. 28 juni 2018;
De ontwerpakte, opgemaakt door de Vlaamse Overheid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Het ontwerp van akte inzake de verkoop van het onroerend goed (deel buurtweg 29) ter hoogte van
Hauwstraat 86 te 9660 BRAKEL goed te keuren.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg aan de Vlaamse overheid, afdeling
Vastgoedtransacties bezorgd.
22.
Trage Wegen Michelbeke, St.-Maria Oudenhove en deel Nederbrakel. Goedkeuring wenselijkheidskaart en
adviesnota.
Aanleiding
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 september 2010 houdende instappen
herwaarderingsproject trage wegen;
Vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wenst een tragewegenplan op te maken voor het deelgebied
Michelbeke (deel 4).
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 juni 2013 betreffende uitvoering van het
tragewegenplan voor het deelgebied Everbeek (deel 1);
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2014 betreffende uitvoering van het
tragewegenplan voor het deelgebied Elst (deel 2);
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 januari 2015 betreffende uitvoering van het
tragewegenplan voor het deelgebied Burreken (deel 3);
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 oktober 2017 betreffende opmaak
tragewegenplan Brakel deel 4 (Michelbeke);
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.

Met 14 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 7 onthoudingen (Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Art. 1: De adviesnota met bijhorende wenselijkheidskaart “Trage Wegen in Brakel Deelgebied: Michelbeke, St.Maria Oudenhove en deel Nederbrakel” wordt, als bijlage bij dit besluit, goedgekeurd.
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen en
RLVA.
23.
Adviesraden. Milieuraad. Samenstelling.
Aanleiding
Volgende kandidaturen zijn binnengekomen:
Naam + adres
Koen Gintelenberg, Poorterij 15 te
Brakel

Teun Swerts, Kapittel 1 te Brakel
Koen Van Den Berge, Breedstraat 4 te
Brakel

Marie-Anne De Geest, Stene 12 te
Horebeke
Renaat Vermeulen, Evensveldstraat 11
te Brakel

motivatie
Als vertegenwoordiger van een
natuurvereniging wil ik trachten bij te
dragen tot het natuur- en milieubeleid
van de gemeente.
Milieufront Omer Wattez
Participatie in milieuraad als
implementatie van de doelstellingen
van de vereniging (Natuurpunt), in
het bijzonder vanuit de lokale werking
rond natuurbehoud en landschapszorg
gekaderd binnen het project
'Everbeekse bossen'.
Natuurpunt Kern Rondom Burreken

plaatsvervanger
Pieter Cabus

Natuurpunt Kern Rondom Burreken

Dirk Criel

Emmy De Lange
Vlaams Agrarisch Centrum

Bert Broos, Gentsestraat 63A

Veel aanwezig in de natuur voorzitter van wandelclub De
Randstappers - organiseer 4
wandelingen op jaarbasis
Organisator Kasseifeesten - waar heel
wat spullen een tweede leven krijgen duurzaamheid
toezichter containerpark;
compostmeester
Als medeburger interesseert het me
enorm om het individuele vlak wat
betreft milieu (in de ruime betekenis
van het woord), en duurzame
ontwikkeling te overstijgen zodat we
de bevolking kunnen sensibiliseren om
te werken aan een gezonde toekomst.
Ik wens me graag verder te
engageren als inwoner van onze
Gemeente, in welke vorm dan ook
Reeds de voorbije 2 legislaturen ben
ik op een actieve manier lid geweest
van de milieuraad. Graag had ik dit
verder gezet.
Ik heb grote interesse en bezorgdheid
over de huidige evolutie van ons

Frederiek Verroken, Nieuwstraat 77 te
Brakel

Wouter De Soete, Boekendries 8 te
Brakel
Koen Cochez, Poorterij 16 te Brakel

Sofie De Langhe, Zwalmbeekweg 10 te
Brakel

Dirk Criel

Marc Vanden Eeckhoudt

Marc Haelterman, Bergstraat 21a te
Brakel
Isabelle Casteele, Leierwaarde 29 te
Brakel
Dominiek Nachtergaele, Steenweg 15
te Brakel

Guy Spitaels, Kasteelstraat 54 te Brakel

Roger D'Homme

Landbouwcomice
Bedrijfsgilde Boerenbond

Henk van Hootegem, Smisstraat 33 te
Brakel

Jean-Marie Soetaert, Noordhoek 27 te
Brakel

Roger Serlet, Oudenaardsestraat 33 te
Brakel

Dennis Biebaut, Spinele 19 te Brakel
Herman Carbonnelle
Stijn Cools, Valkenstraat 38 te Brakel
Dominique De Munter, Boekelstraat 15
te Brakel

milieu en klimaat. Ik denk graag mee
over beleidsmaatregelen over hoe we
ons kunnen organiseren om deze
uitdaging aan te gaan. Ik geloof ook
dat sensibilisering nog steeds aan de
orde is, alsook hoe we ons zullen
aanpassen aan het gewijzigde klimaat.
Door deel te nemen aan de adviesraad
draag ik graag mijn steen bij.
Ik wil me engageren voor een meer
ecologische samenleving op lokaal
niveau. Met de milieuraad kunnen we
concrete initiatieven nemen om de
burgers van Brakel informatie en tools
aan te bieden in functie van een
klimaatvriendelijke gemeente.
Ik heb een brede interesse voor
milieu-landschapsontwikkeling,
landbouw en toerismeproblematiek.
Respekt voor de specificiteit van de
drie gebieden met bijzondere
aandacht voor toekomstige
samenwerkingsmogelijkheden geniet
mijn bijzondere voorkeur.
Omdat ik zeker ben dat ik voor
BRAKEL nog iets kan betekenen, want
van 2012 tot nu zetel ik al in de
culturele-raad en de senioren-raad.
SP.A Brakel
Hedwin De Clercq
CD&V
Mich Vermeiren
Graag zou ik als waarnemer zittingen
willen bijwonen.
Geïnteresseerde inwoner

Regelgeving
De beslissing van de gemeenteraad dd. 26 mei 2003 waarbij de statuten voor de milieuraad werden goedgekeurd;
Hierdoor werd de samenstelling van de milieuraad als volgt vastgelegd:

stemgerechtigde leden:
o milieu-en natuurverenigingen: 6 leden
o jachtverenigingen: 2 leden
o onderwijsinstellingen: 2 leden
o sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties: 2 leden
o beroepsgroepen-en organisaties: 4 leden
o geïnteresseerde inwoners met deskundigheid: 2 leden.

niet-stemgerechtigde leden:
o 3 vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als stemgerechtigd in de
milieuraad vertegenwoordigd is;
o 1 afgevaardigde van de Lokale Politie;
o 1 lid per in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie;
o Schepen van Milieu;
o Milieuambtenaar.
Feiten, context en argumentatie
Kennisnemende van de ingediende kandidaturen;
Het voorstel van samenstelling door het college van burgemeester en schepenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
BESLUIT:
Art.1.: De milieuraad wordt als volgt samengesteld:
Stemgerechtigde leden
Categorie
Milieu -en natuurverenigingen

Naam + adres
Koen Gintelenberg, Poorterij 15 te Brakel

plaatsvervanger
Pieter Cabus

Teun Swerts, Kapittel 1 te Brakel
Koen Van Den Berge, Breedstraat 4 te Brakel

Roger D'Homme

Marie-Anne De Geest, Stene 12 te Horebeke

Dirk Criel

Renaat Vermeulen, Evensveldstraat 11 te Brakel
Jachtverenigingen

Geen kandidaten

Onderwijsinstellingen

Geen kandidaten

Sociaal-culturele organisaties

Emmy De Lange, Wielendaalstraat 7 te Brakel

Dirk Criel

Marc Vanden Eeckhout

en vormingsorganisaties
Beroepsgroepen- en organisaties

Marc Haelterman, Bergstraat 21a te Brakel
Isabelle Casteele, Leierwaarde 29 te Brakel
Dominiek Nachtergaele, Steenweg 15 te Brakel

Geïnteresseerde inwoners

Koen Cochez, Poorterij 16 te Brakel
Sofie De Langhe, Zwalmbeekweg 10 te Brakel

Niet-stemgerechtigde leden
Categorie

Naam + adres

Vertegenwoordigers die effectief
lid zijn van een vereniging die
niet
als stemgerechtigd lid in de
milieu-

Geen kandidaten

plaatsvervanger

raad vertegenwoordigd is.
Afgevaardigde van de lokale
politie
1 lid per in de gemeenteraad
ver-

Dennis Biebaut, Spinele 19 te Brakel

Hedwin De Clercq

tegenwoordigde fractie

Herman Carbonnelle, Donkweg 31 te Brakel

Mich Vermeiren

Voorzitter:

Wordt gekozen op de
installatievergadering

Ondervoorzitter:

Geen kandidaten

Wordt gekozen op de installatievergadering

Art.2.: Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de Directeur-generaal van AMINAL en aan het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
24.
Uitvoering bodemsaneringswerken gemeentelijke loods, Neerstraat 97 te 9660 BRAKEL. Lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Regelgeving
Het besluit van de bestendige deputatie dd. 31 januari 2008 houdende milieuvergunning voor het exploiteren van
de gemeentelijke loods en brandweerkazerne;
De periodieke bodemonderzoeksplicht volgens VLAREBO;
Het oriënterend bodemonderzoek dd. 17 juni 2014 uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek,
aangesteld door het college van burgemeester en schepenen dd. 5 augustus 2013;
Het beschrijvend bodemonderzoek dd. 7 oktober 2015 uitgevoerd door AB Soil, aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen dd. 17 november 2014;
Het bodemsaneringsproject dd. 15 februari 2019 uitgevoerd door ABESIM, aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen dd. 14 maart 2016;
Feiten, context en argumentatie
Het schrijven van OVAM dd. 20 mei 2019 houdende conformverklaring van het bodemsaneringsproject;
Door ABESIM werd een bestek opgesteld voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken en de aanleg van een
tankpiste.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Het bestek "Voormalige garagewerkplaats en huidige gemeentelijke loods - Neerstraat +97, 9660 Brakel
- Technisch bestek uitvoering bodemsaneringswerken" wordt goedgekeurd.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering en uitwerking van het
bestek.
25.
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Afstand van pacht en recht van voorkoop.
Goedkeuring.
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 diverse ontwerpakten
(innemingen 2-3-4-6-7A-7B-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en de goedkeuring van de
verkoopbelofte (inneming 5) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2019 houdende de goedkeuring van de aangepaste 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 overeenkomst van afstand van pacht en recht van voorkoop aan de gemeente Brakel,
zijnde :
Inneming 15 : Kasteeldreef, perceel 5de afdeling, sectie C, nr. 846E (1004 m²), zijnde
-uittredingsvergoeding : 1004 m² x € 0,83/m² = € 833,32
-mestafzet : 1004 m² x € 0,05/m² = € 50,20
pachters : dhr. Roger Gosseye en zonen Johan en Geert Gosseye, Elverenberg 26, 9660 Brakel
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze overeenkomst afstand van pacht en recht van
voorkoop voor inneming 15 in dit dossier goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De overeenkomst afstand van pacht en recht van voorkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd,
zijnde
pachters : dhr. Roger Gosseye en zonen Johan en Geert Gosseye, Elverenberg 26, 9660 Brakel
Inneming 15 : Kasteeldreef, perceel 5de afdeling, sectie C, nr. 846E (1004 m²), zijnde
-uittredingsvergoeding : 1004 m² x € 0,83/m² = € 833,32
-mestafzet : 1004 m² x € 0,05/m² = € 50,20.
Art. 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans.
26.
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Aangepaste ontwerpakte (verkoop +
pachtverbrekingsschade). Goedkeuring.
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 diverse ontwerpakten
(innemingen 2-3-4-6-7A-7B-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en de goedkeuring van de
verkoopbelofte (inneming 5) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2019 houdende de goedkeuring van de aangepaste 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 + pachtverbreking) aan de gemeente Brakel zijnde :
de verkopers : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel,
de pachters : dhr. en mevr. Gosseye Roger / Lapage Frida en de zonen Gosseye Johan en Geert, Elverenberg 26,
9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef, zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 846F (1004 m²)
inneming 15 : volle eigendom van 1004 m² tegen de verkoopprijs van € 3.749,94
pachtverbrekingsschade tegen een vergoeding van € 833,32
vergoeding mestafzet tegen een vergoeding van € 50,20.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de aangepaste ontwerpakte voor inneming 15 in dit
dossier goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De aangepaste ontwerpakte (verkoop en pachtverbrekingsschade), opgemaakt door notaris Olemans, aan
de gemeente Brakel, zijnde :
de verkopers : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel,
de pachters : dhr. en mevr. Gosseye Roger / Lapage Frida en de zonen Gosseye Johan en Geert, Elverenberg 26,
9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef, zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 846F (1004 m²)
inneming 15 : volle eigendom van 1004 m² tegen de verkoopprijs van € 3.749,94
pachtverbrekingsschade tegen een vergoeding van € 833,32
vergoeding mestafzet tegen een vergoeding van € 50,20, 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.
27.
Mobiliteit. Lokale Functionele Fietsroutes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Goedkeuring
Aanleiding
Het Lokale Functionele fietsroutes (LFF) in de gemeente Brakel.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het reglement van de Provincie Oost-Vlaanderen van 05 september 2018 met betrekking tot het toekennen van
subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk.
Feiten, context en argumentatie
De gemeentelijk begeleidingscommissie (GBC) van 10 mei 2019 waarop het ontwerp van het lokale functionele
fietsroutes (LFF) werd besproken en aangepast naar de
diverse opmerkingen.
Het voorstel van het aangepast plan "Lokale functionele fietsroutes (LFF) + BFF(sept2018)" werd goedgekeurd
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 mei 2019.
Het is noodzakelijk dat het aangepast plan "Lokale functionele fietsroutes (LFF) + BFF(sept2018)" wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad voor de procedure tot het toekennen van subsidies door de Deputatie.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om dit aangepast plan goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Het aangepaste plan "lokale functionele fietsroutes (LFF) + BFF (sept2018)" zoals toegevoegd in bijlage
wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt samen van een goedgekeurd en ondertekend plan overgemaakt
aan Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Mobiliteit, Woodrow Wilsonplan2, 9000 Gent.
28.
Mobiliteit. Aanvullend politiereglement op het plaatsen van aanwijzingsborden voor bedrijven,
overnachtingsgelegenheden en restaurants. Goedkeuring.
Aanleiding
Het ontbreken van een reglement tot het plaatsen van aanwijzingsborden voor bedrijven,
overnachtingsgelegenheden en restaurants.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41 2°;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg en in het bijzonder op artikel 71;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en in het bijzonder op artikel 12;
Het ministerieel besluit van 1 februari 1991 betreffende signalisatie van de plaatsen en instellingen van algemeen
belang of van toeristische aard.

Het algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Zwalm en Maarkedal en in
het bijzonder afdeling 3, artikel 4;
Feiten, context en argumentatie
Algemene bepalingen.
Art. 1: De plaatsing van aanwijzingsborden voor bedrijven (F33a en F34a), overnachtingsgelegenheden (F37) en
restaurants (F37) op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 2: De vergunning vervalt van rechtswege indien er gedurende 6 maanden geen gebruik van werd gemaakt.
Art. 3: De vergunning kan afhankelijk gesteld worden van het advies van de wegbeheerder.
De aanvraag
Art. 4: De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en vermeldt:
1) de ligging van het bedrijf, de overnachtingsgelegenheid of het restaurant;
2) voor bedrijven: de mate waarin het bedrijf veel verkeer genereert;
3) maximaal 2 bewegwijzerde routes.
Art. 5: Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in
aanmerking voor de plaatsing van aanwijzingsborden.
Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van noodzakelijkheid.
Plaatsingsvoorwaarden
Art. 7: De aanwijzingsborden zijn naar model, materiaal, gegevens, plaats en aantal in overeenstemming te zijn
met het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
en het ministerieel besluit van 1 februari 1991 betreffende signalisatie van de plaatsen en instellingen van
algemeen belang of van toeristische aard.
Art. 8: Voor de toepassing van voorgaand artikel geldt als definitie van een weg van doorgaand verkeer: elke weg
die in het gemeentelijk mobiliteitsplan werd aangeduid als primaire weg, secundaire weg of lokale weg type I en
II.
Art. 9:
$1 Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom, belangrijke industrieparken en commerciële centra kunnen
met het bord F33a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:
1. ze veel verkeer met zich meebrengen;
2. de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in
aanmerking.
De bewegwijzering mag:
1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een autosnelweg of een belangrijke weg van doorgaand verkeer;
2. maximum een afstand van 5 kilometer omvatten;
3. uitgezonderd de alleenstaande bedrijven, geen namen van bedrijven of winkels vermelden.
$2 Alleenstaande bedrijven binnen de bebouwde kom, industrieparken en commerciële centra van minder belang
kunnen met het bord F34a bewegwijzerd worden op voorwaarde dat:
1. de bewegwijzering noodzakelijk is om de meest geschikte reisroute aan te duiden.
Buiten de industrieparken komen enkel producerende bedrijven met een grote logistieke verkeersstroom in
aanmerking.
De bewegwijzering mag:
1. maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;
2. maximum een afstand van 2 kilometer omvatten;
3. binnen de industrieparken of commerciële centra de naam van bedrijven en winkels bevatten, en binnen de
bebouwde kom de naam van alleenstaande bedrijven bevatten.
$3 Overnachtingsgelegenheden kunnen me een bord F37 bewegwijzerd worden.
De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.
$4 Restaurants kunnen met het bord F37 bewegwijzerd worden op voorwaarde dat ze buiten de bebouwde kom
gelegen zijn.
De bewegwijzering mag maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf de dichtsbijzijnde weg van doorgaand verkeer.
Plaatsing, onderhoud, wegname en verantwoordelijkheden
Art. 10: De vergunninghouder staat in voor:
1) de levering van de aanwijzingsborden, ook bij vervanging;
2) het onderhoud van de aanwijzingsborden.
De gemeente staat in voor:
1) de levering en plaatsing van de paal;
2) de plaatsing, vervanging en wegname van de aanwijzingsborden.
Art. 11: Indien de aanwijzingsborden zich niet meer in behoorlijke staat bevinden, stuurt de burgemeester een
aanmaning tot onderhoud of herstel van de aanwijzingsborden. Indien binnen de 30 kalenderdagen geen gevolg
wordt gegeven aan de aanmaning worden de
aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.
Art. 12: De vergunninghouder die zijn bedrijvigheid stopt dient, neemt de aanwijzingsborden weg.
Indien binnen de 30 kalenderdagen na het staken van de bedrijvigheid de aanwijzingsborden niet werden
weggenomen worden de aanwijzingsborden ambtshalve weggenomen en vernietigd.
Art. 13: Aanwijzingsborden die zonder vergunning werden geplaatst worden ambtshalve weggenomen en
vernietigd.

Strafbepalingen
Art. 14: Overtredingen op onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen.
Overgangsbepalingen
Art. 15: Bestaande aanwijzingsborden kunnen blijven staan tot 31 december 2019.
Inwerkingtreding en bekendmaking
Art. 16: Onderhavig reglement treedt in werking op heden.
Art. 17: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel, Horebeke, Zwalm en Maarkedal;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde
Art. 18: Onderhavig reglement bekend te maken overeenkomstig de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 van
het decreet lokaal bestuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Het aanvullend politiereglement op het plaatsen van aanwijzigingsborden voor bedrijven,
overnachtingsgelegenheden en restaurants wordt goedgekeurd.
29.
Patrimonium. Boterhoek. Verkoop gemeentelijke grond 5de afdeling, sectie C perceel 387F2. Ontwerpakte.
Goedkeuring.
Aanleiding
Een schrijven d.d. 10 juli 2019 op naam van dhr. Bart Ghys, Boterhoek 51, 9660 Brakel met het verzoek tot de
aankoop van de gemeentelijk grond, gelegen aan Boterhoek 51 en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C
perceel 387F2?
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°.
Feiten, context en argumentatie
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 houdende de goedkeuring tot het onderhandse
verkoop van een perceel gemeentelijke eigendom, gelegen aan de Boterhoek en kadastraal gekend als 5de
afdeling, sectie C nr. 387F2 (85ca) aan dhr. Bart Ghys, Boterhoek 51, 9660 Brakel.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 waarbij het college van burgemeester en schepenen
de opdracht kreeg over te gaan tot :
-het aanstellen van een notaris met het oog op het opmaken van een ontwerp van de akte
-het laten opstellen van een schattingsverslag
-het bekendmaken van de beslissing tot onderhandse verkoop.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018 houdende :
-de aanstelling van notaris Caroline Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel, als notaris in het dossier "verkoop
gemeentelijke eigendom, Boterhoek, 5de afdeling, sectie C nr. 387F2 tot de opmaak en het verlijden van de
(ontwerp)akte.
-de aanstelling van Vastgoedtransacties - Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000
Gent tot de opmaak van een schattingsverslag.
Kennisname van een schrijven d.d. 15 oktober 2018 van Vastgoedtransacties niet bevoegd is om losstaande
schattingen te verrichten conform het decreet Vlaamse vastgoedcodex van 19 december 2014.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018 houdende de aanstelling van
VDS-landmeters, Vierschaar 19/0101, 9660 Brakel voor de opmaak van een schattingsverslag van perceel 5de
afdeling, sectie C nr. 387F2.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 maart 2019 houdende de kennisname van
het schattingsverslag opgemaakt door VDS-landmeters, Vierschaar 19/0101, 9660 Brakel.
Kennisname van het schrijven d.d. 26 maart 2019 van dhr. Bart Ghys houdende zijn akkoord betreffende de
verkoopprijs van € 425,00;
Kennisname van de ontwerpakte verkoop opgemaakt door notaris Caroline Olemans / Brakel zijnde :
verkoper : Gemeente Brakel
koper : Bart Ghys, Boterhoek 51/0101, 9660 Brakel
ligging : Boterhoek, 5de afdeling, sectie D nr. 387F2 (85ca)
verkoopprijs : € 425,00.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze ontwerpakte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel : De ontwerpakte 'verkoop' opgemaakt door notaris Caroline Olemans wordt goedgekeurd, zijnde :
verkoper : Gemeente Brakel
koper : Bart Ghys, Boterhoek 51/0101, 9660 Brakel
ligging : Boterhoek, 5de afdeling, sectie D nr. 387F2 (85ca)
verkoopprijs : € 425,00.
30.
Farys. Vernieuwen duiker onder weg t.h.v. Stechelmandries 2. Offerte. Goedkeuring.
Aanleiding
Melding 4418 betreffende verstopte riolering onder wegdek t.h.v. Stechelmandries 2.
Regelgeving
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van TMVW
en dit vanaf 01 meik 2005.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Feiten, context en argumentatie
Het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om over te gaan tot het vernieuwen van de duiker onder de weg
t.h.v. Stechelmandries 2 en dit tegen de raming van € 14.753,50.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze offerte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De opdracht tot het vernieuwen van de duiker onder de weg t.h.v. Stechelmandries 2 tegen een raming
van € 14.753,50 wordt toegewezen aan Farys.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys.
31.
Leveren en plaatsen van windschermen op terrassen van horecazaken rond het Marktplein. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Regelgeving
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren
uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van windschermen op terrassen van horecazaken rond het
Marktplein” werd een bestek met nr. 2019/025 opgesteld door Gemeente Brakel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.720,00 excl. btw of € 37.171,20 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2019/025 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van windschermen op
terrassen van horecazaken rond het Marktplein”, opgesteld door Gemeente Brakel worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 30.720,00 excl. btw of € 37.171,20 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.
32.
Gebouwen. School Parike. Vernieuwen Afsluiting. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.
Regelgeving
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw
bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Gebouwen. School Parike. Vernieuwen afsluiting.” werd een bestek met nr.
2019/039 opgesteld door de dienst grondgebiedzaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.950,00 excl. btw of € 16.879,50 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2019/039 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. School Parike. Vernieuwen
afsluiting.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.950,00
excl. btw of € 16.879,50 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
33.
Gebouwen. Inspectieverslag daken 2019. Overhellende dakrand zwembad. Gunning bij hoogdringendheid.
Kennisname.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 269.
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van het inspectieverslag daken 2019 blijkt de dakrand van zwembad Poseidon over te hellen.
Het college dd. 3 juni 2019 heeft beslist het herstel hiervan overeenkomstig artikel 269 te gunnen.
De gemeenteraad wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor kennis te nemen van het besluit dd. 3 juni 2019.
Met 21 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Enig artikel : De gemeenteraad neemt kennis van voornoemd besluit dd. 3 juni 2019.Burgerzaken
34.
Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119, 119 bis, 119 ter, 133, 135§2.
De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, de wijzigingen hiervan en de uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, de wijzigingen hiervan en
uitvoeringsbesluiten.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de termijn om tot begraving, bijzetting of verstrooiing over
te gaan in te stellen om 10 dagen (i.p.v. 8).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: §1 De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te:
1° Elst
2° Everbeek-beneden
3° Everbeek-boven
4° Michelbeke
5° Nederbrakel
6° Opbrakel
7° Parike
8° Zegelsem
Iedere begraafplaats beschikt over verschillende perken:
1° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond
2° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond met grafconcessie voor 1 of 2 personen
3° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in reeds bestaande concessies met grafkelders
4° voor asverstrooiing
5° voor bijzetting in het columbarium met of zonder concessie
6° voor begraving van asurnen in niet-geconcedeerde grond
7° voor begraving van asurnen met concessie voor 1 of 2 urnen
8° kinderperk
§2 De gemeente beschikt over één urnenbos; gelegen langsheen het Sadonespad te Opbrakel.
Titel 1 Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan
Art. 2: Aangifte van overlijden
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit
geldt eveneens in geval van ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente.
De aangever verstrekt de nodige gegevens onder meer met betrekking tot de identiteit van de overledene en de
wijze van begraven. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan en dit op
kosten van de nalatenschap. Het college van burgemeester en schepenen beslist in dat geval over dag en uur van
de begrafenis en de wijze van begraving.
De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten voor de begraving, ten minste twee volle

werkdagen voor de dag van begraving door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat
om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste
verwanten of de gemachtigde.
Art. 3:
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het
overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten plaats.
De toelating tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na ontvangst van de aanvraag tot lijkverbranding afgeleverd.
De begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as vindt plaats uiterlijk de 10e dag na het
overlijden of de dag van ontdekking van een stoffelijk overschot of na vrijgave van het stoffelijk overschot door de
gerechtelijke overheden.
Indien de 10e dag na het overlijden een zondag en/of een wettelijke of reglementaire feestdag is, mag de
begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
Art. 4: Kisting
§1: Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de
Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.
§2: De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te
vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.
§3: Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
§4: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
Titel 2 Vervoer van lijken
Art. 5: Vervoer van niet-gecremeerde lijken
§1: De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze vervoerd
worden.
§2: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:
1° het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden zijn of
dood werden aangetroffen
2° het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet zijn
overleden of er dood aangetroffen werden;
In het eerste vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het
akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
§3: Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd
worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
1° Het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland;
2° Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander land
dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;
3° Het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld
hierboven.
Art. 6: Vervoer van gecremeerde lijken
Het vervoer van de as is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.
Titel 3 Begravingen
Art. 7: Overledenen die op de begraafplaats mogen begraven worden.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de
asverstrooiing van:
de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen;
de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar dood werden aangetroffen,
maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;
de personen, begunstigd met een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een
geconcedeerde nis;
de personen die ooit in Brakel in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren,
mits het betalen van een retributie.
Art. 8: Bij de niet-geconcedeerde gronden wordt een afzonderlijk perk voorzien voor de begraving van nietgecremeerde lijken.
Op deze perken gebeurt de begrafenis, de ene na de andere, in volgorde van aankomst op het kerkhof.
Art. 9: De grafkuilen worden evenwijdig aan elkaar en op regelmatige rijen gemaakt, volgens een plan dat zich op
de dienst Burgerzaken bevindt.
Art. 10: Op het perk van de niet-geconcedeerde grond moet ieder lijk horizontaal in een afzonderlijke grafkuil
begraven worden. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of doodgeboren
kinderen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven.
De grafkuilen zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een minimumdiepte van 1m.
De afstand tussen de grafkuilen bedraagt 60 cm.
Art. 11: Voor kinderen jonger dan 7 jaar worden de niet-gecremeerde lijkjes naast elkaar begraven in volgorde
van aankomst. De graven hebben een breedte van 75 cm, een lengte van 150 cm en een minimumdiepte van 1
m.
Titel 4 Crematie – columbarium – urnenveld - asverstrooiing

Art. 12: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Art. 13: Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden
werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof tot crematie vereist van de
procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de
hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.
Art. 14:
§1: De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats:
1° begraven worden op het daartoe bestemde perk op een diepte van ten minste 80 cm
2° bijgezet worden in een columbarium in gesloten nissen
3° bijgezet worden in een bestaande grafkelder
§2: De as van de gecremeerde lijken kan:
1° uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel
dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
2° uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die
de Vlaamse regering bepaalt.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan een schriftelijke bepaling door de overledene,
op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene
met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- en aanverwanten van de eerste graad of,
indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:
a) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.
Deze uitstrooiing of begraving kan echter niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats.
Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande
schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein.
b) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats
dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de
begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval
van diens overlijden, ofwel naar de begraafplaats gebracht om er begraven te worden, in een columbarium
bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen.
§3: Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten
in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Art. 15: De asurne begraven op het urneveld of bijgezet in het columbarium kan op vraag van de nabestaanden
een andere bestemming krijgen, mits betalen van de verschuldigde retributie.
Art. 16: Aan de uitstrooiweide wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een naamplaatje; aan te
kopen bij de gemeente overeenkomstig het retributiereglement.
Art. 17 : De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het
columbarium.
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende:
Hoogte: 0,25 m
Dikte: 0,20 m
Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente
afgesloten.
Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen.
Deze naamplaat moet aangebracht worden binnen de voorziene ruimte.
Art. 18: In elke niet-geconcedeerde columbariumnis mag slechts één asurn geplaatst worden.
Titel 5 Wijze van lijkbezorging
Art. 19: Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats:
1° moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee volle werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het
daartoe bestemd formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een
uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde;
2° rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan
de overledene kan brengen. De begroetingsplaats wordt aangeduid door de aangestelde van de gemeente.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.
Art. 20: Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:
1° het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne
2° het uitstrooien van de as
3° het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium
4° het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil
5° het openen en sluiten van bestaande grafkelders
6° het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium
Art. 21: De begravingen, bijzettingen van de as en asverstrooiingen kunnen doorgaan:
1° van maandag tot en met zaterdag van 8u30 tot 16u30
2° op 24 december en 31 december van 8u30 tot 12u
Art. 22: Er worden geen begravingen verricht de eerste vrijdag na 1 januari, de woensdagnamiddag van 12u
tijdens de kermis Nederbrakel en op de wettelijke en reglementaire feestdagen.
De wettelijke en reglementaire feestdagen zijn:

1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2
november, 11 en 15 november, 25 en 26 december.
Art. 23: De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan
voor begraving en/of bijzettingen in de nissen van het columbarium.
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de
personen die op de begraafplaats begraven zijn, ook de datum van begraving, de sectie en het nummer van de
plaats van het graf worden bijgehouden.
Titel 6 Ontgravingen
Art. 24: Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht
dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van
de aanvragers.
Art. 25: De ontgraving is slechts toegestaan:
1° om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf
2° op bevel van de gerechtelijke overheid
3° wegens een bestuurlijke beslissing.
Art. 26: De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te
leggen, moeten steeds volgende schikkingen worden nageleefd:
1° dag en uur waarop de ontgraving zal gebeuren worden door de burgemeester vastgelegd
2° het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door en op kosten van de aanvrager vooraleer tot de
ontgraving wordt overgegaan
3° het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen
van de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente of onder toezicht van het gemeentebestuur door een
gespecialiseerde firma en in alle gevallen op kosten van de aanvrager
4° het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de
zorgen van de gemeente.
Art. 27: Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen geen
ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten. Enkel de aanwezigheid van volgende personen is
toegelaten: de grafmaker, een lid of afgevaardigde van de familie, de gemachtigde van de burgemeester, de
personeelsleden van het bedrijf dat de ontgraving verricht en het personeel van de begrafenisonderneming.
Fotograferen en filmen van de werkzaamheden is verboden.
Er wordt tot ontgraving overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een gemachtigde van de
burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt.
Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij dit nodig achten en elke andere maatregel nemen
om de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, op kosten van de aanvrager.
Art. 28: Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere
gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te
plaatsen vooraleer deze te vervoeren.
Titel 7 Concessies
Art. 29: Op het perk van de geconcedeerde grond voor niet-gecremeerde lijken worden begraafplaatsen voorzien
voor de begrafenis van één of twee personen.
De grafkuilen voor de begrafenis van één persoon zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een diepte
van minimum 1m. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of kinderen in één en
dezelfde kist in hetzelfde graf te begraven.
De grafkuilen voor de begrafenis van 2 personen boven op elkaar zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en
hebben een diepte van minimum 1,8 m.
Art. 30: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend voor 1 of 2 personen.
Deze hebben betrekking op :
1° ofwel een perceel grond
2° ofwel een nis in het columbarium
Art. 31: Eenzelfde concessie mag slechts dienen:
1° voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten
2° voor personen die een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd.
3° voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun
wil te kennen hebben gegeven.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat moment een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie
aanvragen.
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangeduid op de plannen berustend op de dienst
Burgerzaken.
In geen geval mag er een concessie verleend worden op de plaatsen bestemd voor de niet-vergunde percelen.
Art. 32: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.
Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwanten zijn van de
aanvrager, worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor
akkoord, door alle begunstigden. Deze verplichting moet niet nageleefd worden wanneer gebruik gemaakt wordt
van de in artikel 31, derde lid bepaalde mogelijkheid.

Art. 33: Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop
in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend.
De concessies zijn onoverdraagbaar.
Art. 34: Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum
twee naast elkaar staande columbariumnissen worden aangekocht.
Art. 35: De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen.
De concessies worden verleend voor 30 jaar.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De concessies worden verleend onder de voorwaarden gesteld in dit politiereglement en in het retributiereglement,
zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
Art. 36: De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 37: De concessies kunnen op aanvraag hernieuwd worden.
Art. 38: De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in dit politiereglement en het
desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Art. 39:
§1: De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. Geen
hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. Een nieuwe termijn
begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag.
§2: Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe
termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing
wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode
waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de
datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft
voorgedaan.
Art. 40: De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 39 §2, wordt proportioneel berekend op het aantal
jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschreden wordt.
Art. 41: Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie:
1° bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag
2° indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.
Art. 42: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar
belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van
dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende
grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.
Art. 43: In geval van wijziging van bestemming van de begraafplaats (bvb. sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van
een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor overbrenging van
de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor overbrenging van de grafmonumenten en de
kosten van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Art. 44: Wanneer een concessie, om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens
en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en
schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.
Art. 45: Concessies voor de begraving van een urne en voor de bijzetting in het columbarium worden verleend
voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor nietgecremeerde lichamen.
Art. 46: Wanneer een concessie in het columbarium of op het urnenveld, om welke reden ook een einde
neemt, zal de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
Art. 47: De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus 1971 worden toegestaan
overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Art. 48: Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van burgemeester en
schepenen.
Titel 8 Graftekens, bouw- en beplantingswerken en onderhoud van de graven
Art. 49: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het
recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht
van de concessiehouder, en dit overeenkomstig dit reglement.
Art. 50:
§1: Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen
verstoren.
§2: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond in
onderstaande zones ingedeeld:
Zone A
Zone B

Zone C

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in betong en bestemd voor
graftekens of een ander gedenkteken
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,..
3° Zone C: 80 centimeter breed: 200 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele
verharding wordt hierin toegelaten.
§3: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een kindergraf in onderstaande zones ingedeeld:
Zone A
Zone B

Zone C

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
graftekens of een ander gedenkteken
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,..
3° Zone C: 80 centimeter breed: 150 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele
verharding wordt hierin toegelaten.
§4: Graftekens en andere gedenktekens in zone A mogen bovenstaande afmetingen niet overschrijden
Graven in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond
Hoogte:
1 meter
Breedte:
80 centimeter
Dikte:
10 centimeter
Kindergraven
Hoogte:
1 meter
Breedte:
50 centimeter
Dikte:
10 centimeter
§5: De graftekens en andere gedenktekens in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond en kindergraven
worden op de beton in zone A geplaatst.
§6: Het gebruik van een horizontale deksteen is enkel toegelaten in zone B overeenkomstig de afmetingen 80 cm
* 40 cm; voor kindergraven overeenkomstig de afmetingen 50cm * 40 cm; met een maximumdikte van 3 cm.
Enkel een grafteken of ander gedenkteken kan in zone A geplaatst worden. Versiervoorwerpen, foto’s, symbolen,
bloemen,.. kunnen in zone B geplaatst worden. In zone C is geen enkele verharding of beplanting toegelaten, deze
wordt ingezaaid door het bestuur met gras.
Graf voor urnen
Een grondplaat van 50 cm op 50 cm met een maximumdikte van 3 cm. Deze grafsteen moet op gelijke hoogte
liggen als het maaiveld en geplaatst worden op de door de gemeente geplaatste afdekplaat. Het is toegelaten op

de grondplaat rechtopstaande versieringsvoorwerpen, foto’s of symbolen te plaatsen van maximum 40 cm op 40
cm en maximaal 45 cm hoog.
Grafkelders
Graftekens op bestaande grafkelders moeten de volledige grafkelder bedekken.
Art. 51: De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet
belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Art. 52: Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen
volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulpmateriaal,
restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden
aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolgen gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege
overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.
Art. 53:
§1: De scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor
Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.
§2: De aangevoerde grafsteen- of tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de
begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór
10u ’s morgens verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van
de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.
Art. 54: De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van
verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van
die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of
tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan het college
van burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op concessie.
Art. 55: De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet op
lijkbezorging en de begraafplaatsen.
Titel 9 Grafrust en verwijderen van een graf
Art. 56: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de graven in niet-geconcedeerde grond, de nietgeconcedeerde columbariumnissen en de begraven asurnen ten vroegste hernomen op 31 december van het
twintigste jaar, te rekenen vanaf de datum van begraving of bijzetting in het columbarium.
Art. 57: Deze graven worden verwijderd nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering,
zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.
Titel 10 Urnenbos
Art. 58 :
§1: De urnen dienen uit organische materialen vervaardigd te zijn en biologisch afbreekbaar.
§2 : In het urnenbos staat een gedenkplaat waarop de familie een naamplaatje kan laten aanbrengen door het
gemeentepersoneel. Het naamplaatje draagt de voornaam, familienaam, geboortedatum en overlijdensdatum van
de overledene. De naamplaatjes worden door het gemeentebestuur aangeleverd en mogen enkel door het
gemeentepersoneel worden aangebracht.
§3 : Het is verboden het urnenbos te betreden. Enkel gemeentepersoneel belast met het onderhoud van het
urnenbos en begraving van de ecologische urne en/of begrafenisondernemer of dienst aangestelde op het moment
van de urnebegraving, mogen het urnenbos betreden.
§4 : Over de volledige oppervlakte van het urnenbos wordt een ecologisch beheer toegepast. Er mogen geen
tekens, symbolen, afsluitingen, versieringen …., worden aangebracht zodat het natuurlijk karakter kan bewaard
worden.
In de strook rond de gedenkplaat mogen enkel tijdelijke bloemstukken worden geplaatst.
§5 : Er is geen mogelijkheid om een concessie te nemen.
Titel 11 Politie
Art. 59: De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen die op de
begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte
gedenktekens, beplantingen, …
Titel 12 Strafbepalingen
Art. 60: Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in geen
andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek niet van
toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen.
Titel 13 Slotbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 61:
§ 1: De bepalingen van Titel 8 van dit politiereglement treden in werking voor de overlijdens vanaf 16 juni 2015:
1° kerkhof Elst
- geconcedeerde grond: C – 1 - 4
- niet-geconcedeerde grond: C – 3 - 54
- kinderperk: E – 2 - 1
2° kerkhof Everbeek-beneden
- geconcedeerde grond: D – 10 - 1
- niet-geconcedeerde grond: D – 10 - 12
- kinderperk: D – 2 - 3

3° kerkhof Everbeek-boven
- geconcedeerde grond: 3N – D – 1 - 1
- niet-geconcedeerde grond: 3N – E – 1 - 1
- kinderperk: 3N – F – 1 - 1
4° kerkhof Michelbeke
- geconcedeerde grond: C – 25 - 14
- niet-geconcedeerde grond: C – 13 – 6
- kinderperk: A1 – 1 – 4
5° kerkhof Nederbrakel
- geconcedeerde grond: C – 24 - 1
- niet-geconcedeerde grond: 1N – A – 1 - 1
- kinderperk: Z – 4 - 1
6° kerkhof Opbrakel
- geconcedeerde grond: C – 31 - 18
- niet-geconcedeerde grond: C – 28 – 18
- kinderperk: E – 1 - 9
7° kerkhof Parike
- geconcedeerde grond: D – 3 - 1
- niet-geconcedeerde grond: F – 5 – 8
- kinderperk: I – 5 - 4
8° kerkhof Zegelsem
- geconcedeerde grond: E – 1 - 1
- niet-geconcedeerde grond: A – 13 – 1
- kinderperk: B – 1 - 10
§2: De andere bepalingen van dit reglement worden van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.
Art. 62: Dit reglement heft het besluite van de gemeenteraad betreffende de politieverordening op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging van 13 maart 2018 op vanaf 1 augustus 2019.
Art. 63: Deze politieverordening treedt vanaf 1 augustus 2019 in werking.
Art. 64: Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan:
1° de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
2° de lokale politie
3° de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg
4° de Politierechtbank.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,
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