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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: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 4 november 2019. 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Samenwerkingsverbanden Solva. Algemene vergadering 11 december 2019. Aanvulling agenda bij hoogdringendheid. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen wordt de aanvullende agenda goedgekeurd. 
3. Samenwerkingsverbanden CIPAL. Algemene vergadering dd. 12/12/2019. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de agenda goedgekeurd. 
4. Samenwerkingsverbanden IVLA. Buitengewone Algemene Vergadering dd. 18/12/2019. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen wordt de agenda goedgekeurd. 
5. Samenwerkingsverbanden Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVW ov d.d. 19/12/2019. Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de agenda goedgekeurd. 
Financiële Dienst 
6. Budgetwijziging 2019/2. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt vragen betreffende de aanleg van de nieuwe parking ter hoogte van Tirse en het herstel van een buurtweg te 
Zegelsem. 
Raadslid J. Thomas stelt een vraag rond Mobifest en stelt vast dat een pak kredieten worden verschoven van 2019 naar 2020. 
Hierop wordt de budgetwijziging goedgekeurd met 15-ja stemmen, drie onthoudingen en 5 nee-stemmen. 
7. Algemeen retributiereglement. 
Bespreking 
Fractieleider H. Declercq verwijst naar zijn vroegere tussenkomst naar aanleiding van het aanpassen van de tarieven. 
Het algemeen retritbutiereglement wordt met 15-ja stemmen en 8 nee-stemmen goedgekeurd. 
8. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020 tot 2022. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het retributiereglement goedgekeurd. 
9. Financiën. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes 2020 tot 2025. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen wordt de belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes voor de periode 2020 tot en met 2025 
goedgekeurd. 
10. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2020 tot en met 2025. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman trekt naar aanleiding van voorliggend punt de aandacht op het feit dat voorliggende belasting onder het gemiddelde ligt; 
maar de aanvullende personenbelasting dan hoger dan gemiddeld is. In het licht van de toekomstige evolutie van de gemeentefinanciën, 
verdient dit opvolging. 
Met 15 ja-stemmen en 8 onthoudingen worden de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de periode 2020 tot en 
met 2025 goedgekeurd. 
 
 



11. Gemeentefinanciën. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2020 tot en met 2025. Vaststelling. 
Bespreking 
Met 15 ja-stemmen en 8 onthoudingen wordt aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de periode 2020 tot en met 2025 
goedgekeurd. 
Grondgebied 
12. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grof huisvuil en snoeihout huis-aan-huis-Diftar 2020 tot 2025. 
Bespreking 
Met 15 ja-stemmen en 8 nee-stemmen wordt de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, groef huisvuil en snoeihout huis-
aan-huis Diftar voor de periode 2020 tot en met 2025 goedgekeurd. 
13. Recyclagepark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
afvalstoffen 2020 tot 2025. Goedkeuring. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen wordt de belasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen voor de 
periode 2020 tot en met 2025 goedgekeurd. 
14. Recyclagepark. Huishoudelijk reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare afvalstoffen. Goedkeuring. 
Bespreking 
 Met éénparigheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
Openbare Werken 
15. Fietspad Ronsesestraat. N48. Aquafinproject 20.470. Collector Molenbeek - fase 3. Ronsesestraat. Samenwerkingsovereenkomst + 
addendem. gemeente Brakel - Aquafin n.v. - AWV - TMVW. Goedkeuring 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. 
Na de schorsing voor de OCMW-raad worden mondelinge vragen gesteld door: 
1° Fractieleider B. Morreels betreffende straatmeubilair ter hoogte van de gemeentelijke bib, de behandeling van het RUP zonevreemde 
woningen op de recente Gecoro. 
2° Raadslid V. Lenvain betreffende het niet-instappen in het riviercontract en de mogelijkheid een volle witte lijn te voorzien ter hoogte van 
Colruyt. 
3° Raadslid H. Declercq betreffende het plaatsen van verkeerspaaltjes langsheen het Mijnwerkerspad (met tussenkomst van fractieleider B. 
Morreels en raadslid F. Bogaert), het krijgen van een overzicht van de facturen van de in 2019 gegunde drukwerken, de nood om af te stappen 
van halftijds tewerkstelling in sporthal, IBO,..  en het overzicht van de ontvangsten 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
Namens de gemeenteraad, 

 
 
 
 

De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


