
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 

GEMEENTERAAD

30 SEPTEMBER 2019

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Samenwerkingsverbanden. Oprichten interlokale vereniging Intergecoro Brakel 
- Horebeke.

Aanleiding
De mogelijkheid in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tot het oprichten van een 
intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 392, 393, 394,395.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.3.3, 1.3.4.
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

Feiten, context en argumentatie
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maakt de oprichting van een intergemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening mogelijk. De gemeente Horebeke heeft via SOLVA 
gevraagd welke lokale besturen bereid zijn samen een Intergecoro op te richten. Het 
college van Brakel heeft zich hiertoe bereid verklaard.
Via voorliggend punt wordt het principe van het oprichten van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (Interlokale vereniging Intergecoro 
Brakel-Horebeke Intergecoro Brakel-Horebeke) en afspraken met het oog op verdere 
uitvoering hiervan voorgelegd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1: Voor de toepassing van de overeenkomst wordt verstaan onder:
-        Beherende gemeente: de gemeente waar de zetel en het secretariaat van de 
vereniging gevestigd is en die de financiële coördinatie van de projecten op zich neemt
-        Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke: een samenwerkingsverband 
zonder rechtspersoonlijkheid tussen gemeenten om een project van gemeentelijk belang 
te realiseren.
-        Beheerscomité: de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten belast 
met het beheer van de Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.



Artikel 2: De gemeente Brakel beslist om samen met de gemeente Horebeke een 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid ‘Interlokale vereniging Intergecoro 
Brakel-Horebeke op te richten.
Artikel 3: De overeenkomst ter uitvoering van de oprichting van de Interlokale vereniging 
Intergecoro Brakel-Horebeke Intergecoro Brakel-Horebeke, en zoals in dit artikel 
opgenomen, wordt goedgekeurd.
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE INTERLOKALE VERENIGING INTERGECORO BRAKEL-
HOREBEKE
BENAMING EN ZETEL
Artikel 1: §1 Deze overeenkomst werkt de oprichting van de “Interlokale vereniging 
Intergecoro Brakel-Horebeke Intergecoro Brakel-Horebeke”, zoals goedgekeurd op 
Datum door de gemeente Brakel en op datum door de gemeente Horebeke verder uit.
§2 De gemeente Brakel zal optreden als beherende gemeente. De zetel en het 
administratief secretariaat van de “Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke 
Intergecoro Brakel-Horebeke” is op het gemeentehuis, Marktplein 1, 9660 Brakel.
DOEL
Het doel van deze Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke is het organiseren 
van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Intergecoro Brakel – 
Horebeke). Binnen dit kader zal de Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke 
zorgen voor de organisatie van de samenstelling van de Intergecoro.
               Dit omvat (niet-limitatief):

 Het overleg over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd (die ook 
als huishoudelijk reglement fungeert).

 Het zorgen voor de oproep voor vertegenwoordigers en het formuleren van een 
gemotiveerd voorstel van samenstelling voor de INTERLOKALE VERENIGING 
INTERGECORO BRAKEL-HOREBEKE

 Het goedkeuren van het programma en het budget van deze Interlokale 
vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke voor het volgende kalenderjaar

 Het goedkeuren van het jaarverslag
 De voorlopige vaststelling van de jaarrekening, die samen met het jaarverslag 

aan de colleges en indien vereist aan de gemeenteraden ter goedkeuring wordt 
overgemaakt

 Het voorstellen van wijzigingen aan deze overeenkomst
DUUR EN OPZEGMOGELIJKHEID
Artikel: §1 De Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke wordt opgericht vanaf 
het moment dat alle deelnemende gemeenteraden deze overeenkomst hebben 
ondertekend.
§2 Uitreden kan per 1 januari door middel van een gemeenteraadsbesluit dat ten laatste 
op 1 oktober van het jaar voorafgaand aangetekend wordt kenbaar gemaakt aan het 
andere lid. Een uittredende gemeente kan geen terugvordering van eventuele financiële 
overschotten eisen.
INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE VAN BEHEREN
Artikel: §1 De financiële inbreng van de deelnemende lokale besturen wordt geregeld via 
het budget van de Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.dit op basis van 
een verdeelsleutel in verhouding tot het aantal inwoners van iedere deelnemend lokaal 
bestuur op 1 januari 2019 (Brakel: 14.798 inwoners; Horebeke: 2.035 inwoners). Het 
verschuldigde bedrag wordt uiterlijk voor 1 april door iedere deelnemende gemeente 
overgemaakt aan de interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.
§2 Voor het personeel – dat voor de gemeente Brakel en/of Horebeke meewerkt aan de 
doelstellingen van deze vereniging – wordt geen kostprijs aan de Interlokale vereniging 
Intergecoro Brakel-Horebeke aangerekend. Deze prestaties vallen binnen het kader van 
de lokale rechtspositieregeling van iedere deelnemer. Elke gemeente zal het 
noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de activiteiten van de Interlokale 
vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.
§3 De gemeente Brakel zal instaan voor de organisatie van het (administratief en 
financieel) secretariaat van de interlokale vereniging intergecoro Brakel – Horebeke en 
het secretariaat van de Gecoro Brakel – Horebeke. Een forfaitaire vergoeding van 2.500 



euro zal hiervoor jaarlijks betaald worden door de gemeente Horebeke aan de gemeente 
Brakel.
§4 In functie van de opstart van de interlokale vereniging na goedkeuring van deze 
beslissing zullen die kosten die - in afwachting van het goedkeuren van het budget vanaf 
2020 - hiervoor gemaakt worden voorgeschoten worden door de gemeente Brakel. Deze 
kosten zullen dan verrekend worden in het budget 2020.
INTERNE ORGANISATIE
Artikel: §1 Het beheerscomité wordt samengesteld met als vertegenwoordiger één 
effectief en één plaatsvervanger , beiden lid van het college van elke deelnemer. De 
vertegenwoordigers worden aangesteld door de gemeenteraad voor de periode van de 
legislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden om het mandaat van 
hun vertegenwoordiger in te trekken en een vervanger te verkiezen. Alle 
vertegenwoordigers zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun openbaar 
mandaat, uitgezonderd in het geval van een algehele vernieuwing van de gemeenteraad. 
In dit geval verkiest de gemeenteraad in de loop van het eerste kwartaal volgend op het 
jaar van de verkiezingen de nieuwe vertegenwoordiger die aantreden op 1 april van het 
jaar volgend op het jaar van de gemeenteraadverkiezingen.
§2 Het beheerscomité is het bindmiddel tussen de deelnemende gemeenten.  Binnen het 
beheerscomité wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de overeenkomst wordt 
uitgevoerd.
§3 De vertegenwoordiger van de gemeente Brakel is voorzitter van de Interlokale 
vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke. De vertegenwoordiger van de gemeente 
Horebeke is ondervoorzitter van de Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-
Horebeke.  De algemeen directeur van de gemeente Brakel is vaste secretaris van de 
Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.
§4 De vaste secretaris stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag, goedgekeurd 
door de voorzitter, wordt binnen de 14 dagen overgemaakt aan de leden van de 
interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke en de colleges van burgemeester 
en schepenen.
Op de eerstvolgende vergadering van de interlokale vereniging Intergecoro Brakel-
Horebeke wordt het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
De interlokale vereniging intergecoro Brakel-Horebeke kan slechts geldig beslissen 
wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig is.  Is die voorwaarde niet vervuld, 
dan kan de interlokale vereniging intergecoro Brakel-Horebeke op haar eerstvolgende 
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beslissen over de onderwerpen 
die waren geagendeerd voor de vergadering waarop onvoldoende leden aanwezig waren, 
op voorwaarde dat de nieuwe vergadering niet binnen vierentwintig uur na de eerste 
plaatsheeft. Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de aanwezigheid van de meerderheid 
van de leden vereist.
De interalokale vereniging intergecoro Brakel-Horebeke beslist bij meerderheid van 
stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
beslissend.
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in notulen en ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden in een register verzameld en 
liggen ter inzage op het secretariaat van de beherende gemeente. 
§5 Het beheerscomité formuleert voorstellen tot wijziging van de overeenkomst met 
statutaire draagkracht met een bijzondere meerderheid.  Dit voorstel wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.  Het voorstel is aanvaard 
indien een meerderheid van de deelnemende besturen instemt met de wijziging.  Indien 
een gemeente niet reageert binnen de 60 dagen is de statutenwijziging door deze 
gemeente als goedgekeurd te beschouwen. 
§6 Het beheerscomité kan elke persoon van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht, 
uitnodigen tot de vergadering. De aanwezigheid wordt opgenomen in de notulen. Deze 
personen hebben nooit stemrecht.
§7 Het beheerscomité overlegt over de wijze waarop deze overeenkomst wordt 
uitgevoerd en formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente 



en haar budgethouder. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid; bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS
Artikel: Van de bijeenkomsten van het beheerscomité wordt een verslag – met afschrift 
van alle nuttige en nodige bijlagen - overgemaakt aan de deelnemende besturen.
FINANCIEEL BEHEER EN CONTROLE - OPMAAK VAN DE REKENINGEN EN 
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel: Het beheerscomité stelt jaarlijks het budget vast voor 15 november  van het jaar 
voorafgaand aan het werkingsjaar. Daarna wordt het budget ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraden van de deelnemende lokale besturen.
Artikel: De kredieten worden ingeschreven in het budget van de beherende gemeente via 
een apart actieplan en/of kostenplaats. Het budgethouderschap ligt bij de gemeente 
Brakel.
Artikel: §1 De financieel directeur van de gemeente Brakel staat in voor het financieel 
beheer. Hij zorgt voor de opmaak van het budget en de rekening. De financieel directeur 
wordt steeds uitgenodigd op het beheerscomité.
§2 De rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken worden binnen het eerste 
kwartaal na afsluiting van het voorafgaande werkjaar overgemaakt. Een werkjaar loop 
van 1 januari tot 31 december.
Indien een gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is de 
jaarrekening goedgekeurd. 
Artikel: De aanneming en gunning van opdrachten gebeurt door de budgethouder 
overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Het aangaan van elke verbintenis 
kan enkel door de budgethouder en is vanaf 3000 euro exclusief btw onderworpen aan 
het voorafgaand visum van de financieel directeur.
Artikel: De financieel directeur van de gemeente Brakel stelt de jaarrekening op. Het 
boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De jaarrekening wordt goedgekeurd voor 
30 juni door de deelnemende lokale besturen na vaststelling door het beheerscomité. Het 
eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend 
voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
Artikel: Alle gemeenteraadsleden van de deelnemende lokale besturen hebben het 
wettelijke recht op inzage, uitleg en afschrift in de bestuursdocumenten van de 
vereniging.
JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR DE GEMEENTERADEN – VEREFFENING
Artikel: Bij het jaarlijks voorleggen van het budget en de jaarrekening aan de 
gemeenteraad kan deze de werking van deze vereniging evalueren.
Artikel: Bij het opheffen van deze Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke 
zullen de overblijvende financiële middelen verdeeld worden tussen de deelnemende 
lokale besturen in verhouding tot het aantal inwoners van iedere deelnemend lokaal 
bestuur op 1 januari in het jaar van vereffening.
Artikel 4: Het huishoudelijk reglement van de Interlokale vereniging Intergecoro Brakel-
Horebeke, en zoals in dit artikel opgenomen, wordt goedgekeurd.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de gemeente Horebeke
- het Departement Omgeving
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De Algemeen Directeur,
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De Voorzitter Gemeente- en OCMW 
raad,

Alexander De Croo
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Brakel, 1 oktober 2019
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Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW 
raad,

Alexander De Croo


