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De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 30 september 2019
Aanleiding
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 30 september 2019.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 32.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel.
Feiten, context en argumentatie
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden
de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de
algemeen directeur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering dd. 30 september 2019 worden goedgekeurd.
2.
Samenwerkingsverbanden SW Westlede. Algemene Vergadering dd. 3 december 2019. Goedkeuren agenda
en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aanleiding
Het schrijven d.d. 3 oktober 2019 van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie OostVlaanderen, genaamd Westlede, waarbij de gemeente Brakel wordt uitgenodigd op de Bijzondere Algemene
Vergadering van 3 december 2019 om 19 uur in het hoofdgebouw van het crematorium te Lochristi.
Regelgeving
Het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het raadsbesluit dd. 28 januari 2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering.
Feiten, context en argumentatie
De opdrachthoudende vereniging IGS Westlede heeft op 3 oktober 2019 een mail gestuurd met de agenda en
bijhorende stukken voor de bijzondere algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 3 december 2019 om 19
uur in het hoofdgebouw van het crematorium, Smalle Heerweg 60 te Lochristi met volgende agenda:
1) Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 5 juni 2019
2) Activiteiten en strategie 2020
3) Begroting 2020
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om om de voormelde agenda goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Art. 1: De agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede die
plaatsvindt op dinsdag 3 december 2019, met name:
1) Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 5 juni 2019
2) Activiteiten en strategie 2020
3) Begroting 2020
wordt goedgekeurd.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi
3.
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene vergadering TMVS dv dd. 10 december 2019.
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aanleiding
Per aangetekend schrijven van 23 oktober 2019 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die op 10 december 2019 om 10.30 uur plaatsheeft in Flanders
EXPO, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2018
Het raadsbesluit van 28 januari 2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
voor de Algemene vergadering van TMVS dv
Feiten, context en argumentatie
Het feit dat de gemeente Brakel aangesloten is bij TMVS dv
De Statuten van TMVS dv
De oproepingsbrief d.d. 23 oktober 2019 omtrent de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv op 10 december 2019 om 10.30 uur in Flanders Expo waarin tevens de agenda werd meegedeeld;
Het college van burgemeester en schepen stelt voor om deze agenda goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone
vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten:
1) Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2) Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer.
3) Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan
2019-2024 (cfr. Art. 459 en 432DLB)
4) Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
5) Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6) Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen.
7) Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.
8) Volmacht.
Varia
Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv
vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Art. 3: een afschrift zal overgemaakt worden aan:
TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent of via mail 20191210BAVTMVS@farys.be
4.
Samenwerkingsverbanden Solva. Algemene vergadering 11 december 2019. Goedkeuren agenda en bepalen
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aanleiding
De aangetekende zending d.d. 10/10/2019 van Solva omtrent de uitnodiging voor de algemenen vergadering d.d. 11
december 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. 10/10/2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA, betreffende de uitnodiging
tot de Algemene Vergadering van 11 december 2019 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020.
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaande Solva na verlenging.
4. Toetreding ILvA bij SOLVA
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 11 december 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
5.
Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2019.
Goedkeuren agenda + statutenwijziging + bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aanleiding
Het feit dat de gemeente Brakel per aangetekend schrijven d.d. 13 september 2019 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem die op 16 december 2019 plaatsheeft in het Hof
Ter Velden - Geerstraat 84 te 9200 Dendermonde (Baasrode).
Regelgeving
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 waarbij een vertegenwoordiger en plaatsvervanger werd aangeduid;
Feiten, context en argumentatie
Het feit dat de gemeente Brakel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Intergem;
Het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 13 september 2019 overgemaakt
werd;
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwanten bepalingen
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband houdende
kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Intergem d.d. 16 december 2019:
1. Statutenwijzigingen
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b) verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en
de statuten dienovereenkomstig aan te passen
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020
3. Code goed bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten
6. Statutaire mededelingen
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende vereniging
Intergem;

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intergem op 16 december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be-slissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het
secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
6.
Samenwerkingsverbanden IVLA. Buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2019. Goedkeuren
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Aanleiding
Bij aangetekend schrijven d.d. 16 september 2019 van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, wordt de gemeente Brakel uitgenodigd op de Buitengewone
Algemenen vergadering van 18 december 2019.
Regelgeving
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 - deel 3 - Titel 3 - Hoofdstuk 3, art. 445
Het raadsbesluit d.d. 28 januari 2019 omtrent de aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering.
Feiten, context en argumentatie
De Raad van Bestuur van 12 september 2019 keurde een ontwerp van statutenwijziging goed, voor te leggen aan de
algemene vergadering van deelnemers.
De Intergemeentelijke vereniging IVLA heeft op 16 september 2019 een aangetekend schrijven gestuurd met de
agenda en de bijhorende stukken voor de Buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 18
december 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van IVLA, Meersbloem-Melden 46 A te 9700 Oudenaarde.
Agenda:
1. Statutenwijziging
Voor elke vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente worden vastgesteld.
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 Bijzondere Algemenen vergadering van IVLA die plaatsvindt op woensdag 18 december
2019, met name:
1. Statutenwijziging
wordt goedgekeurd
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van IVLA.
7.
Samenwerkingsverbanden SEVA. Goedkeuren vernieuwing interlokale vereniging SEVA 2020-2025 en de
bijhorende regierol sociale economie van Geraardsbergen.
Aanleiding
De email d.d. 30 september 2019 van Mevr. Annemieke Van Laethem omtrent de Interlokale vereniging SEVA regierol sociale economie 2020-2025
Regelgeving
Het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen;
Het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan-en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd;
Het besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 februari 2012, meer bepaald artikel 15 tot bepaling van de
regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie;
De Gemeenteraadsbeslissing d.d. 16.12.2013, waarbij goedkeuring werd gegeven aan dit project en de statuten
werden goedgekeurd.

Het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, meer
bepaald artikel 388 tot en met artikel 473 ter organisatie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de
interlokale vereniging;
Feiten, context en argumentatie
De interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) opgericht in 2014 tussen de steden en
gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen waarbij Geraardsbergen de regierol opneemt en
de open oproep van Vlaanderen "Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie
voor de periode 2020-2025";
Dat de open oproep van Vlaanderen de ontwikkeling beoogt van een beleidsvisie op sociale economie door de lokale
besturen, het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie (en maatschappelijk verantwoord
ondernemen) en het bevorderen van de samenwerking met en tussen sociale economie;
In bijlage het beleidsplan en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties van sociale economie voor de interlokale
vereniging SEVA wordt voorgesteld met hierin de drie verplichte jaarlijkse acties:
 een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert
 een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie
 een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
In bijlage de statuten voor de interlokale vereniging SEVA worden voorgesteld;
In bijlage het huishoudelijk reglement voor de interlokale vereniging SEVA wordt voorgesteld;
De grootste wijzigingen tegenover de interlokale vereniging SEVA 2014-2019 de volgende zijn:
 Zottegem sluit zich aan bij de interlokale vereniging
 Extra focus op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 Naast de taalproblematiek is er eveneens aandacht voor de problematiek van multiculturele werkvloeren;
Indien Geraardsbergen de regierol opnieuw zal opnemen er dus een voorzitter en secretaris zal worden aangesteld
ter opvolging van de uitvoering van de regierol en dat deze zullen worden aangesteld voor de vertegenwoordiging
van de gemeenteraad in het beheerscomité SEVA;
Dat het opnemen van de regierol sociale economie en de interlokale vereniging SEVA moet worden opgenomen in
de meerjarenplanning van 2020-2025;
Dat de aanvraag tot het bekomen van de regierol voor sociale economie ten laatste moet worden ingediend op 15
januari 2020;
Dat het opnemen van de regierol sociale economie een digitale rapportage verplicht via de Beleids-en Beheerscyclus
(BBC) via de deelrapportagecode LSEVBP01 op actieniveau;
Dat het opnemen van de regierol sociale economie voor de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Zottegem,
Brakel, Zwalm en Geraardsbergen een Vlaamse subsidie van 50.000 euro oplevert ter uitvoering van het beleidsplan
sociale economie;
Het budgetplan in bijlage is opgemaakt voor de interlokale vereniging SEVA voor 2020;
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de vernieuwing interlokale vereniging SEVA en bijhorende
regierol sociale economie van Gerardsbergen goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1:
Deel te nemen aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) en bijgevolg het
beleidsplan sociale economie, de statuten van SEVA en het huishoudelijk reglement goed te keuren.
Artikel 2:
De bijhorende regierol sociale economie van Geraardsbergen goed te keuren.
Artikel 3:
De interlokale vereniging SEVA en de regierol sociale economie op te nemen in het meerjarenplan 2020-2025 van
het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.
Artikel 4:
Véronique Fontaine aan te stellen als voorzitter, ... aan te stellen als plaatsvervangend voorzitter en Annemieke Van
Laethem aan te stellen als secretaris en contactpunt van de interlokale vereniging SEVA.
Artikel 5:
Het budgetvoorstel goed te keuren voor SEVA voor het jaar 2020.
Artikel 6:
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van de regierol Geraardsbergen.

8.
Samenwerkingsverbanden SEVA. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het
beheerscomité + aanstelling van een ambtenaar contactpersoon.
Aanleiding
De email d.d. 30 september 2019 van mevr. Annemieke Van Laethem omtrent de Interlokale vereniging SEVA
(Sociale Economie Vlaamse Ardennen) - regierol sociale economie 2020-2025.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, deel 3
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad dient een effectief en plaatsvervanger aan te duiden voor de beheerraad van SEVA + een
ambtenaar als contactpersoon en tevens lid van de stuurgroep voor de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om raadslid Amber Coppens aan te stellen als
vertegenwoordiger voor het beheerscomité.
Ambtenaar Hanne De Brackeleer zal aangeduid worden als contactpersoon en tevens als lid van de stuurgroep.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: Raadslid Amber Coppens, Stationsplein 1 te 9660 Brakel (amber.coppens9660@gmail.com) wordt aangeduid
als effectief vertegenwoordiger voor het beheerscomité.
Art. 2: Ambtenaar Hanne De Brackeleer, Marktplein 26 te 9660 Brakel (hanne.debrackeleer@brakel.be)wordt
aangeduid als contactpersoon van de gemeente en lid voor de stuurgroep.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Mevr. Annemieke Van Laethem
(Annemieke.VanLaethem@geraardsbergen.be)
9.
Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging Intergecoro Brakel - Horebeke. Aanduiden effectief en
plaatsvervanger in beheerscomité.
Aanleiding
Het oprichten van de interlokale vereniging Intergecoro Brakel - Horebeke.
In het beheerscomité dient namens de gemeente Brakel een effectief en plaatsvervanger te worden aangesteld;
beiden lid van het college.
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 commissie voor ruimtelijke ordening.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 30 september 2019 tot oprichting van de interlokale vereniging Intergecoro
Brakel-Horebeke.
Feiten, context en argumentatie
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Schepenen P. Vanderstuyf (effectief) en S. Hoeckman (plaatsvervanger) worden aangesteld als
vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale vereniging Intergecoro Brakel-Horebeke.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeente Horebeke en het departement omgeving.
Financiële Dienst
10.
Garantieverklaring voor thesaurie programma van Zefier bij Belfius.
Aanleiding
Vraag van Zefier om zich garant te stellen voor hun thesaurie programma bij Belfius.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente Brakel vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de
“Vennootschap”);
Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel de
verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de
verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap)
en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de verbintenis zijn
aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de

verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen
door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische
Participaties anderzijds, te zullen dekken;
Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft overgenomen als
rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en in de toekomst
zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de “Arranger”);
Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de
verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als Arranger
Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het
“Programma”);
Gelet op het feit dat de gemeente Brakel voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van
de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien met
betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst te bevestigen;
Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten vergroot, hetgeen
mede in het belang van de gemeente Brakel is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die
de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Brakel, en het rende
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art; 1: de gemeente beslist zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen
ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de
“Begunstigde(n)”)voor:
(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of niet) in
hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de
gemeente Brakel (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het
Programma aangegaan op verzoek van de gemeente Brakel en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft
afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de)
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van
bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de
Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten),
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een
(zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);
(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot vrijwaring en
schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor alle
verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of
uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en
verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het
Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens
volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van
de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening
van de gemeente Brakel (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).
De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer of
in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een aangetekende brief
waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:
(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te zijn door de
Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één van de Financieringen of de
Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of
(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de overeenkomsten die tussen
de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis
valt; of
(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot gevolg heeft of
tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart
die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve
schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de
vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake
is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze geen intuitu
personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast
zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing
of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de
Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van
de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal
blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een
eventuele verkoop van een Strategische Participatie of waardeschommeling;
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te aanvaarden;
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de Vennootschap
en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze
Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie
ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de gemeente
Brakel vennoot is van de Vennootschap;
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen en
schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;
Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast door enig
verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of enige andere
persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de
verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van
eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen,
dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Brakel kennis te geven
van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis;
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig
voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet
uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287
(kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller),
2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek;
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met inbegrip van het
opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit
ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of
de uitwinning van de Borgstelling.
Grondgebied
11.
RUP Sportterreinen - definitieve vaststelling
Aanleiding
De gemeente Brakel wenst in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een oplossing
te bieden voor de ‘zonevreemde’ sportterreinen binnen de gemeente. De volgende zonevreemde
sportterreinen zijn opgenomen in het RUP sportterreinen : Standaard Michelbeke, FC Zegelsem en
Stoeterij Ter Kleye. Tegelijkertijd worden de sportterreinen voor Racing Jager, zoals voorzien in het
BPA zonevreemde sportterreinen verlaten.
Op 10 juli 2019 stelde de gemeenteraad het RUP ‘Sportterreinen’ (Standaard Michelbeke, F.C.
Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) definitief vast.
Op 5 september 2019 besliste de Deputatie het gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2019 tot definitieve
aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye
en Racing Jager Brakel) te schorsen.
Op 13 september 2019 besliste de Vlaamse Regering het gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2019 tot
definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij
Ter Kleye en Racing Jager Brakel) gedeeltelijk te vernietigen.
Het ontwerp van RUP “Sportterreinen” werd aangepast op basis van de elementen aangehaald in de
voormelde besluiten, en wordt in aangepaste vorm opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad ter
definitieve goedkeuring.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het ontwerp van RUP “Sportterreinen” (F.C.
Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) definitief vast te stellen. De sportterreinen van
de sportclub Standaard Michelbeke worden niet langer opgenomen in het ontwerp van RUP
“Sportterreinen”.

Regelgeving
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen,
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 juni 2018 de startnota van het RUP
“Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat de startnota van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter
Kleye en Racing Jager Brakel) aan een eerste raadpleging (incl. participatiemoment) werd onderworpen van 2 juli
2018 t.e.m. 2 september 2018;
Overwegende dat tijdens de eerste raadpleging (incl. participatiemoment) geen bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 22 augustus 2018;
Overwegende dat een voorontwerp van RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter
Kleye en Racing Jager Brakel) werd opgesteld en voorgelegd aan de betrokken overheidsinstanties (via een
schriftelijke adviesvraag);
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 10 oktober 2018;
Gelet op het schrijven van het Departement Omgeving (dienst bevoegd voor milieueffectrapportage) van 26 oktober
2018 houdende de ontheffing van de plan-MER-plicht;
Overwegende dat op basis van de uitgebrachte adviezen kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2018 tot voorlopige aanvaarding van het RUP
“Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Overwegende dat het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing
Jager Brakel) na voorlopige aanvaarding van 30 november 2018 tot en met 30 januari 2019 aan een openbaar
onderzoek is onderworpen;
Overwegende dat het Departement Omgeving overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening tijdens het openbaar onderzoek een gedeeltelijk gunstig advies aan de Gecoro heeft verstrekt;
Overwegende dat de Deputatie overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tijdens
het openbaar onderzoek een gedeeltelijk gunstig advies aan de Gecoro heeft verstrekt;
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat de Gecoro op 6 maart 2019 de bezwaarschriften, het advies van het Departement Omgeving en de
Deputatie (tijdens het openbaar onderzoek) puntsgewijs heeft behandeld;
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 6 maart 2019;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 april 2019 tot definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen”
(Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Gelet op het besluit van de Deputatie van 9 mei 2019 tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 1 april 2019
houdende definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter
Kleye en Racing Jager Brakel);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 1
april 2019 houdende definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem,
Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 juli 2019 tot tweede definitieve aanvaarding van het RUP
“Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Gelet op het besluit van de Deputatie van 5 september 2019 tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 10 juli
2019 houdende definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem,
Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2019 tot gedeeltelijke vernietiging van het
gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2019 houdende definitieve aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard
Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel);
Overwegende dat de gemeenteraad conform artikel 2.2.23, § 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening over
een termijn van negentig dagen beschikt, die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de
gemeente, om het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen; dat onverminderd artikel 2.2.21, § 6,
derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van
het geschorste plan alleen wijzigingen kunnen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het
schorsingsbesluit;
Overwegende dat de recreatieve functie van voetbalclub FC Zegelsem, onder de vorm van een voetbalveld, reeds
sinds 1971 of eerder aanwezig is op de huidige locatie; dat de functie er is van vóór de eerste inwerkingtreding van
het gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB van 24/2/1977) en de wet rond gebruikswijzigingen van 9/9/1984; dat

bijgevolg de functie (recreatie) wordt beschouwd als geacht vergund te zijn; dat de sportclub aldus, zonder
planinitiatief, op vandaag zijn sportactiviteiten kan blijven uitoefenen op de huidige locatie; dat er daarnaast binnen
de deelgemeente geen vrijliggend zone-eigen recreatieterrein voorhanden is; dat gezien de historische gegroeide
context het tot uitvoering brengen van het in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschreven uitdoofbeleid
daarom weinig tot niet realistisch is; dat gezien de recreatieve functie reeds vergund geacht is, het aangewezen is
om de bestaande recreatieactiviteiten op deze locatie te behouden; dat een onderzoek naar ruimtelijke
alternatieven gezien de bestaande juridische toestand zinloos is; dat wat betreft voetbalclub FC Zegelsem de
afwijking op het richtinggevend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitvoering werd gemotiveerd in
hoofdstuk 5 van de toelichtingsnota van het RUP “Sportterreinen”;
Overwegende dat de sportterreinen van FC Zegelsem binnen het RUP een nabestemming agrarisch gebied krijgen;
dat de recreatiefunctie met deze nabestemming op zich als tijdelijk is te beschouwen;
Overwegende dat gelet op voormelde besluiten de gemeenteraad voorstelt om de sportterreinen van de sportclub
Standaard Michelbeke niet langer op te nemen in het ontwerp van RUP “Sportterreinen”;
Overwegende dat het RUP “Sportterreinen” werd aangepast op basis van de elementen aangehaald in de voormelde
besluiten, en in aangepaste vorm opnieuw wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring;
Overwegende dat gelet op de bovenstaande motivering de gemeenteraad voorstelt het herwerkt definitief
RUP “Sportterreinen” (F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) terug definitief vast te stellen;
Gelet op het ontwerp van RUP “Sportterreinen” (F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel), zoals dit
werd opgesteld door Solva, gevestigd Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem;
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1:
Het RUP “Sportterreinen” (F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) wordt definitief
vastgesteld.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing en van het ontwerp van RUP “Sportterreinen” (F.C. Zegelsem, Stoeterij
Ter Kleye en Racing Jager Brakel) wordt samen met het volledige advies van de Gecoro dd. 6 maart
2019 onmiddellijk na de definitieve vaststelling per beveiligde zending overgemaakt aan :
- Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Departement Omgeving – Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus
90, 9000 Gent / apl.ovl@rwo.vlaanderen.be.

12.
Reglement betreffende het vissen op de Rijdtmeersen. Goedkeuren.
Aanleiding
Vraag dd. 18 september 2019 op naam van dhr. Alwin Vandendaele tot aanpassing van het visreglement voor wat
betreft artikel 8 en 15.
Regelgeving
Gemeentelijk visreglement dd. 25 april 2016;
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het advies dd. 26 september 2019 op naam van dhr. Pieter Boets van het Provinciaal Centrum voor
Milieuonderzoek.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 oktober 2019 om het visreglement aan te
passen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1:
Niemand mag in de Rijdtmeersenvijver vissen tenzij hij (zij) in het bezit is van een geldige vergunning, uitgereikt door
de gemeente Brakel, eigenaar van de vijver.
Art.2:
Deze visvergunning geldt enkel voor het jaar waarin ze wordt afgeleverd. Ze is persoonlijk. De gemeenteraad bepaalt
de prijs ervan.
Art.3:
§1 Visgunningen voor de Rijdtmeersenvijver worden enkel afgeleverd aan de inwoners van Brakel, op voorlegging
van hun identiteitskaart en na betaling van het verschuldigde bedrag in de gemeentekas.
§2 Wie in de gemeente een tweede verblijf heeft, waarvoor gemeentebelasting is betaald, wordt beschouwd als
inwoner van Brakel.
§3 Kunnen ook een vergunning krijgen:

- personen die buiten de gemeente wonen en die op 01/01/1991 aangesloten waren bij een Brakelse vissersclub
waarvan de ledenlijst op 01/01/1992 overhandigd werd aan het gemeentebestuur;
- personen die nu in een andere gemeente wonen en op het ogenblik dat zij in de gemeente Brakel gedomicilieerd
waren, in het bezit waren van een visvergunning “Rijdmeersen”.
- personen die over een geldig visverlof beschikken kunnen tweemaal per jaar, per dag, één genodigde, al dan niet
wonende in de gemeente Brakel, laten meevissen zonder visverlof, mits inachtneming van het bestaande
visreglement door de genodigde.
- alle leden van de visserclubs ’t Stropke, Bronvissers, Hengelbengels en Rijdtvissers, niet gedomicilieerd in de
gemeente Brakel en waarvan de namen vermeld zijn op de ledenlijsten.
Deze lijsten dienen overgemaakt te worden voor 1 maart aan en aanvaard te worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Art.4:
Het vissen is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en enkel van op de oever. Er mag niet gevist worden van
op een vaartuig.
Art.5:
Enkel het vissen met de hengel is toegelaten. Onder hengel wordt verstaan: enig snoer dat van een roede is
voorzien, welke ook het gebruikte aas wezen.
Art.6:
Er mag door de vergunninghouders met maximum twee hengels worden gevist.
Enkel op roofvis mag met een hengel voorzien van één tweehaak gevist worden.
Art.7:
Kinderen van minder dan twaalf jaar mogen gratis vissen met één hengel (geen werphengel) in het gezelschap van
een volwassen persoon (met vergunning) die voor hen verantwoording aflegt.
Art.8:
Het vissen is toegelaten op alle vissoorten met volgende beperkingen:
- op snoek mag er niet gevist worden tijdens de paaitijd, zijnde van 1 maart tot 31 mei.
Art.9:
Het vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang. Voor nachtvissen is een speciale toelating van het
schepencollege vereist mits de leeftijd bereikt te hebben wen 18 jaar. Peuren is gans het jaar dag en nacht
toegelaten.
Art.10:
Vissen onder het ijs is verboden en het is verboden het ijs te betreden.
Art.11:
De keuze van het aas is vrij, behalve gekleurde maden.
Art.12:
Het schepencollege kan te allen tijden het vissen op bepaalde soorten verbieden, of de vijver geheel of gedeeltelijk
afsluiten voor de vissers.
Art.13:
Bij het vissen gelden volgende bepalingen:
- Enkel bij wedstrijden kunnen leefnetten gebruikt worden.
- bij vissen op karpers moet men in het bezit zijn van een karpermat.
- het gebruik van bewaarzakken is verboden
- bij wedstrijden is de lengte van de leefnetten minstens2,5 meter.
- bij wedstrijden die een volledige dag beslaan, moet de vis ’s middags gewogen en vrij gelaten worden.
- het is verboden dode vissen of resten van dode vissen achter te laten.
Art.14:
Een volledig, gedurende het gehele jaar door durende verbod geldt voor het vissen op volgende vissoorten:
- Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis);
- Kleine modderkruiper (Cobitis taenia);
- Bermpje (Nemacheilus barbatulus);
- Zeeforel (Salmo trutta);
- Bittervoorn (Rhodeus sericeus);
- Rivierdonderpad (Cottus gobio);
Alle vissen behorende tot één van deze soorten, die worden gevangen, moeten onmiddellijk terug in het water
worden gezet.
Art.15:

Enkel snoekbaars met een grootte van meer dan 45 cm en minder dan 70 cm en paling mogen meegenomen
worden. Alle andere vissen dienen onmiddellijk te worden teruggeplaatst.
Art.16:
Een matig gebruik van lokvoer is toegelaten.
Art.17:
Het is verboden de water- of oevervegetatie, bomen, struiken en planten te beschadigen of te vernielen en in het
wild levende vogels of dieren op te jagen, hun eieren en nesten te beschadigen of te roven.
Art.18:
Afval van welke aard ook mag niet achtergelaten of ter plaatse weggeworpen worden, dit geldt in het bijzonder voor
resten van vislijnen, gebruikte haakjes en plastiekstoffen. Deze kunnen gedeponeerd worden in de vuilnisbakken die
op het terrein voorzien zijn.
Art.19:
De controle op de naleving van onderhavig reglement gebeurt door de lokale politie Brakel en door elke daartoe
door het schepencollege gemachtigde persoon.
Art.20:
Elke visser moet steeds zijn vergunning bij zich hebben. Bij het eerste verzoek moet die voorgelegd worden, samen
met de identiteitskaart aan de tot controle gemachtigde persoon.
Art.21:
Elke vastgestelde overtreding van onderhavig reglement leidt, voor het lopende jaar, tot intrekking van de
vergunning. Het schepencollege kan overtreders definitief uitsluiten.
Art.22:
Dit besluit vervangt het vorige raadsbesluit dd. 25 april 2019 ter zake met ingang vanaf 5 november 2019.
Art.23:
Afschrift van dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie,
toezichter De Rijdt en de politiezone.
13.
Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg 63 te BRAKEL (Zegelsem).
Aanleiding
De aanvraag op naam van landmeter-expert Jo Gosseye tot afschaffing van buurtweg 63 te BRAKEL (Zegelsem).
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel, artikel 40, 9° en 11°.
De wet op de buurtwegen dd. 10 april 1841.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het
openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Feiten, context en argumentatie
Het besluit van de gemeenteraad dd. 10 juli 2019 inzake voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg 63 te BRAKEL
(Zegelsem).
Het openbaar onderzoek van 12 augustus tot 11 september 2019 waaruit blijkt dat er noch mondelinge noch
schriftelijke bezwaren werden ingediend.
Ongunstig advies van de milieuraad dd. 18 september 2019.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: de gemeenteraad beslist gunstig advies uit te brengen inzake definitieve vaststelling afschaffing buurtweg 63
te 9660 BRAKEL (Zegelsem).
Art. 2:
§1 afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit van het provinciebestuur van OostVlaanderen.
§2 Het volledige aanvraagdossier wordt ter beslissing overgemaakt aan de dienst mobiliteit van het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen
Openbare Werken
14.
Gebouwen. Conciërgewoning gemeentehuis. Leveren en plaatsen boiler. Gunning bij hoogdringendheid.
Regelgeving
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 artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het
college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; meer bepaald artikel 269.
Het besluit van de gemeenteraad van 1 januari 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Het besluit van het schepencollege van 07 oktober 2019 houdende goedkeuring van offerte van Van Onacker
Helmut, Holenbroek 40 te 9660 Brakel ten bedrage van € 1.350,00 excl. btw of € 1.633,50 incl. 21% btw voor het
leveren en plaatsen van een boiler in de conciergewoning gemeentehuis.
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college d.d. 07 oktober 2019 betreffende het leveren en
plaatsen van een boiler in de conciergewoning gemeentehuis door Van Onacker Helmunt.
Met 22 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez)
Besluit
Art.1 : De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college d.d. 07 oktober 2019 betreffende het leveren
en plaatsen van een boiler in de conciergewoning gemeentehuis door Van Onacker Helmunt.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
15.
Gebouwen. Aanstellen ontwerper aanleg jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst (Brakel). 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 “Gebouwen. Aanstellen ontwerper aanleg jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst
(Brakel). ” werd een bestek met nr. 2019/053 opgesteld door Gemeente Brakel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 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. 2019/053 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. Aanstellen ontwerper aanleg
jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst (Brakel). ”, 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 € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 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 directeur en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
16.
Patrimonium. Dam. Aankoop perceel grond, 1ste afdeling, sectie A nr. 389B. Ontwerpakte. Goedkeuring.
Aanleiding

Aankoop van een perceel grond gelegen aan Dam, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A nr. 389A en in
eigendom van mevr. Marie Thérèse Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van het schattingsverslag opgemaakt door Vastgoed Transacties / Gent tegen een geraamde waarde
van 35.000 euro.
Kennisname van de ontwerpakte "verkoop" aan de gemeente opgemaakt door Notaris Caroline Olemans,
Kasteelstraat 60, 9660 Brakel zijnde:
-perceel grond, gelegen Dam , kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nummer 389B, met een oppervlakte van
23a60ca,
-verkoper : Marie Thérèse Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel,
-verkoopprijs ten bedrage van 35.000 euro.
Voorstel van het college om deze ontwerpakte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring van de ontwerpakte "verkoop" aan de gemeente opgemaakt door notaris C. Olemans /
Brakel van :
-perceel grond, gelegen Dam , kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nummer 389B, met een oppervlakte van
23a60ca,
-verkoper : Marie Thérèse Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel,
-verkoopprijs ten bedrage van 35.000 euro.
Artikel 2 : Algemeen Directeur Jürgen De Mets en Voorzitter gemeente-en ocmw Alexander De Croo worden
gemachtigd tot het ondertekenen van de akte.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans.
17.
Patrimonium. Terwalle. Erfpacht betreffende opsplitsen perceel lot 1, zijnde 4de afdeling, sectie B nrs. 114B
en deel van 114C (424,75m²). Goedkeuring.
Aanleiding
Gebouwen. Ontwerp jeugdinfrastructuur en speelplein te Elst. Vorming van een nieuw perceel in dienst van
erfpacht.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de aangepaste ontwerpakte
"erfpacht" voor een periode van 30 jaar (01/01/2018 - 31/12/2047) opgemaakt door notaris Olemans uit Brakel ,
waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een speelplein en een opslagruimte voor de lokale
jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle - Sint-Apolloniastrat, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B nrs. 114B en
114C met een oppervlakte van 13a60ca en eigendom van de kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst, en dit tegen een
jaarlijkse vergoeding van €750.
Het proces-verbaal van opmeting d.d. 04 september 2019 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Jo Gosseye uit
Brakel betreffende het opmeten, afpalen en opsplitsen om de oppervlakte te bepalen van een erfpacht van een deel
van een perceel gelegen te Brakel aan Terwalle 30 en kadastraal gekend 4de afdeling sectie B perceelnummers 114 B
en deel van 114C met een oppervlakte van 424,75 m² (lot 1).
De aanvraag van een voorafgaandelijke identificatie (precad) d.d. 04 september 2019 voor lot 1 met een oppervlakte
van 424,75 m² uit de percelen 4de afdeling, sectie B perceelnummers 114 B en deel van 114C.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel : Het proces-verbaal van opmeting d.d. 04 september 2019 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert
Jo Gosseye uit Brakel betreffende het opmeten, afpalen en opsplitsen om de oppervlakte te bepalen van een
erfpacht van een deel van een perceel gelegen te Brakel aan Terwalle 30 en kadastraal gekend 4de afdeling sectie B
perceelnummers 114 B en deel van 114C met een oppervlakte van 424,75 m² (lot 1) wordt goedgekeurd.
18.
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 301. Vrijwillige overeenkomsten. Goedkeuring.
Aanleiding
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende “Aanleg fietspad langsheen Ronsesestraat.
Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend fietspad met
aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende goedkeuring van het bestek tot aanstelling van

een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de beslissing om deze
opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 juli 2004 betreffende “Aanleg fietspaden
Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
De beslissing van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen d.d. 17 juni 2008 betreffende het definitief
verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en Vloesberg,
Brakel – aanvulling”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2013 betreffende “Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsdossier.
Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 september 2013 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en TMVW”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2013 betreffende aanstelling van notaris
Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in het
onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 betreffende de goedkeuring van “ Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 februari 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat +
riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 maart 2015 betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Het besluit van de gemeenteraard d.d. 21 september 2015 betreffende definitieve goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de goedkeuring van ‘Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59,
60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82, 83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152,
153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176, 179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de voorlopige goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231-233, 140-137,
247-248, dringende inneming 57 en 147);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 december 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106, 178-198);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154, 69, 112, 117, 140,
160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235, 236 en 237, 238, 239, 243
en 244);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106, 133B, 140, 180181 en 183);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde overeenkomsten inzake
uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en 29, 38/01, 38 en
137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146, 159, 169 en 229,
180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van het “lastenkohier verkopen
Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere aankoop in dit dossier,
opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten van de
innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87 en 177, 109 –
110 en 111);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt

door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 – 126 – 131 – 141 – 142 – 143
– 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 april 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 – 132
– 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 – 205 – 233
– 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153 – 206 - 214
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 /
45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 207 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 –
169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 04 september 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 november 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 – 72 – 75/164 –
76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 – 171/172/175 –
180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 170/183/228 en 300);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 maart 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de inneming 170 – 184 en 228 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 02 mei 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomst (inneming 27);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) overeenkomst (inneming 128-129)
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 88 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 november 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 70 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 127 - 128 - 129 en 21 binnen het project "Fietspad Ronsesestraat Grondverwervingsplan".
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisnemend van de onderstaande overeenkomsten aan de gemeente Brakel, zijnde :
Inneming 301 : koopovereenkomst d.d. 19 juli 2019 en afstand van pacht d.d. 27 september 2019, zijnde
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 263B (131 m²)

de verkoopster : mevr. Martine De Wolf, Kattenberg 11, 9620 Zottegem, tegen de verkoopprijs van €570,83,
de pachter : Kris Bourdeaud'hui, Livierenstraat 9, 9660 Brakel, tegen €108,73
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze overeenkomsten voor inneming 301 goed te
keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : De onderstaande overeenkomsten aan de gemeente Brakel worden goedgekeurd, zijnde :
Inneming 301 : koopovereenkomst d.d. 19 juli 2019 en afstand van pacht d.d. 27 september 2019
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 263B (131 m²)
de verkoopster : mevr. Martine De Wolf, Kattenberg 11, 9620 Zottegem, tegen de verkoopprijs van €570,83,
de pachter : Kris Bourdeaud'hui, Livierenstraat 9, 9660 Brakel, tegen €108,73.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
19.
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 005. 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. 13 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;
De beslissing van de gemeenteraad 24 juni 2019 houdende de goedkeuring van de overeenkomst van afstand van
pacht en recht van voorkoop en de aangepaste ontwerpakte voor inneming 15 voor de aanleg van een fietspad
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef;
De beslissing van de gemeenteraad 30 september 2019 houdende de goedkeuring van de overeenkomst van afstand
van pacht en recht van voorkoop voor inneming 5 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 ontwerpakte (verkoop en afstand van pacht en recht van voorkoop) aan de gemeente Brakel,
zijnde :
de verkoopster : mevr. Sabine Marie Claude Georgine Le Mesre, Rue Bonne Louise 8, 44000 Nantes (Frankrijk),
de pachters : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef, zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 969E (151 m²)
inneming 5 : volle eigendom van 151 m² tegen de verkoopprijs van € 563,99

pachtvererbrekingsschade tegen een vergoeding van € 125,33
vergoeding mestafzet tegen een vergoeding van € 7,55.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze ontwerpakte voor inneming 5 in dit dossier goed te
keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De ontwerpakte (verkoop en afstand van pacht en recht van voorkoop), opgemaakt door notaris Olemans,
aan de gemeente Brakel zijnde :
de verkoopster : mevr. Sabine Marie Claude Georgine Le Mesre, Rue Bonne Louise 8, 44000 Nantes (Frankrijk),
de pachters : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef, zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 969E (151 m²)
inneming 5 : volle eigendom van 151 m² tegen de verkoopprijs van € 563,99
pachtverbrekingsschade tegen een vergoeding van € 125,33
vergoeding mestafzet tegen een vergoeding van € 7,55, 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.
20.
Aquafinproject 20.294. Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg. Samenwerkingsovereenkomst +
addendem. Aquafin - Brakel - Arcadis. Goedkeuring
Aanleiding
De gemeente Brakel wenst over te gaan tot de uitvoering van Aquafinroject 20.294 /20.294V. Riolering
Hollebeekstraat - Wouterbosweg.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 17.
Feiten, context en argumentatie
De overeenkomst "Rioleringswerken ontwerpfase 1 en 2" voor het Aquafin nv 20.294 Riolering Hollebeekstraat Wouterbosweg tussen Aquafin n.v. en ontwerper Studiebureau Lapère opgemaakt 05 februari 2002.
Kennisname van het samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen Aquafin n.v. en gemeente Brakel voor
het uitvoeren van "wegverfraaiing Hollebeekstraat, gecombineerd met Aquafinproject 20.294 / 20.294V" met
bijhorende addendem bij de overeenkomst van 5 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 20.94
tussen Aquafin n.v. / de gemeente Brakel / ontwerper Arcadis (voorheen Lapère).
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde samenwerkingsovereenkomst met
bijhorende addendum goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Het samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen Aquafin n.v. en gemeente Brakel voor het
uitvoeren van "wegverfraaiing Hollebeekstraat, gecombineerd met Aquafinproject 20.294 / 20.294V" met
bijhorende addendem bij de overeenkomst van 5 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 20.94
tussen Aquafin n.v. / de gemeente Brakel / ontwerper Arcadis (voorheen Lapère) wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt Aquafin n.v., ontwerper Arcadis en onze financiële
dienst.
21.
Mobiliteit. Verlenging subsidiëringdossier fietspaden N462 (Kasteeldreef). Addendum aan de koepelmodule
45059/5/4a, 10a en 13f d.d. 20/12/2004 betreffende de subsidiëring wegverlichting langs gewestwegen, van de
herinrichting van schoolomgevingen en van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen door de lokale
overheid. Goedkeuring.
Aanleiding
Verlenging van de koepelmodule 45059/5 4a – 10a – 13f met modules 4, 10 en 13 d.d. 20 december 2004 voor de
Kasteeldreef (N462) betreffende de subsidiëring wegverlichting langs gewestwegen, van de herinrichting van
schoolomgevingen en van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 01 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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere

plaatsingsvoorwaarde van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009.
Gemeenteraadsbesluit d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 met module
4a “ de subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a " de subsidiëring van de herinrichting van
de schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindend fietspaden langs de gewestwegen”.
Feiten, context en argumentatie
De koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13 werd op 20 december 2004 ondertekend voor een
periode van 15 jaar.
Het dossier "Aanleg fietspad Kasteeldreef" zit in de uitvoeringsfase "onteigeningen" en een verlenging van de
koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f d.d. 20 december 2004 is noodzakelijk.
De duur van dit addendum van de koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13 wordt verlengd met
10 jaar.
In de koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13 wordt Artikel 3. Duur de tekst "15 jaar" vervangen
door volgende tekst "25 jaar".
Dit addendum maakt integraal deel uit van de koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13 d.d. 20
december 2004 aan het mobiliteitsconvenant met de gemeente Brakel.
De nodige kredieten worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 :De gemeenteraad keurt dit addendum van de koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13
d.d. 20 december 2004 betreffende de verlenging van de koepelmodule met 10 jaar goed.
Artikel 2 : Dit addendum maakt integraal deel uit van de koepelmodule 45059/5 4a-10a-13f met modules 4, 10 en 13
d.d. 20 december 2004 aan het mobiliteitsconvenant met de gemeente Brakel.
Artikel 3 : Een kopie van dit besluit wordt bezorgt aan de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn.
22.
Mobiliteit. Verlenging subsidiëringdossier fietspaden N48 (Ronsesestraat). Addendum aan de koepelmodule
45059/3/13b en 17b d.d. 17/12/2003 betreffende subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs
gewestwegen door de lokale overheid en betreffende de verlichting langs gewestwegen. Goedkeuring
Aanleiding
Verlenging van de koepelmodule 45059/3 13b - 17b met module 13 en 17 d.d. 17 december 2003 voor de
Ronsesestraat (N48) betreffende de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen door de
lokale overheid en betreffende de verlichting langs gewestwegen.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 01 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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarde van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009.
Gemeenteraadsbesluit d.d. 27 oktober 2003 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/3 met module
13b en module 17b " de subsidiëring van een nieuwe verbindend fietspad met aangepaste verlichting langs de
gewestweg N48, Ronsesestraat, tussen kilometerpunt 0 en kilometerpunt 4,7.
Feiten, context en argumentatie
De koepelmodule 45059/3 13b - 17b werd op 17 december 2003 ondertekend voor een periode van 15 jaar.
Het dossier "Aanleg fietspad N48, Ronsesestraat" zit in de uitvoeringsfase "onteigeningen" en een verlenging van de
koepelmodule 45059/3 13b - 17b d.d. 17 december 2003 is noodzakelijk.
De duur van dit addendum van de koepelmodule 45059/3 13b -17b met modules 13 en 17 wordt verlengd met 10
jaar.
In de koepelmodule 45059/3 13b -17b met modules 13 en 17 wordt Artikel 3. Duur de tekst "15 jaar" vervangen
door volgende tekst "25 jaar".

Dit addendum maakt integraal deel uit van de koepelmodule 45059/3 13b - 17b met modules 13 en 17 d.d. 17
december 2003 aan het mobiliteitsconvenant met de gemeente Brakel.
De nodige kredieten worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 :De gemeenteraad keurt dit addendum van de koepelmodule 45059/3 13b - 17b d.d. 17/12/2003 d.d. 17
december 2003 betreffende de verlenging van de koepelmodule met 10 jaar goed.
Artikel 2 : Dit addendum maakt integraal deel uit van de koepelmodule 45059/3 13b- 17b met module 13 en 17 d.d.
17/12/2003 aan het mobiliteitsconvenant met de gemeente Brakel.
Artikel 3 : Een kopie van dit besluit wordt bezorgt aan de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn.
Adviesraden
23.
Samenwerkingsverbanden. VARIANT. Oprichting projectvereniging.
Aanleiding
E-mail van Lien Urmel voor EVA:
definitieve versie van de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT voor een
gemeenteraadsbeslissing ter goedkeuring op de gemeenteraad van september 2019
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:
art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking;
art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid – principes;
art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;
art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;
art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking;
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald:
- art. 57-61 met betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau
- besluit van de gemeente tot deelname aan interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen van 21 december
2015.
- engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen tot oprichting van een projectvereniging in
de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen van 3 juni 2019
Feiten, context en argumentatie
De werking van EVA, Erfgoed Vlaamse Ardennen, is vandaag georganiseerd in de vorm van een interlokale
vereniging. Via een cultureel-erfgoedconvenant kan ons samenwerkingsverband extra middelen naar de regio halen
voor cultureel erfgoed (200.000 tot 250.000 euro op jaarbasis voor een periode van 6 jaar). In het decreet cultureel
erfgoed staat dat de aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant vanuit een samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid dient te gebeuren. Daarom vormen we onze interlokale vereniging EVA (zonder
rechtspersoonlijkheid) om tot de projectvereniging VARIANT (met rechtspersoonlijkheid).
Met de jaarwissel 2019-2020 wordt de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen ontbonden en worden
werking, boekhouding, personeel en middelen overgedragen naar projectvereniging VARIANT. De middelen van de
interlokale vereniging EVA gaan naar de eerste deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de projectvereniging
VARIANT.
De projectvereniging VARIANT biedt de mogelijkheid tot oprichting van bijkomende regionale samenwerkingen
binnen de domeinen cultuur en erfgoed. Bijkomende deelwerkingen van VARIANT kunnen geleidelijk aan worden
opgestart en gespreid in de tijd, na analyse van het cultuurveld en de wensen en noden bij de leden. Elke stad en
gemeente kan steeds kiezen of zij deelneemt aan een bijkomende deelwerking.
Voor achtergrondinformatie en historiek van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen verwijzen we naar
de bijlagen bij de engagementsverklaring tot oprichting van de projectvereniging, die in juni of juli 2019 goedgekeurd
werd door het college van de deelnemende gemeenten
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Gemeente Brakel gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke
samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen, waarin volgende partners participeren: de steden
en gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, Oudenaarde,
Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.
Artikel 2. Gemeente Brakel keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT
goed.

Artikel 3. Gemeente Brakel wordt lid van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT: ‘Erfgoed Vlaamse
Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 0,30 euro per inwoner per jaar vanaf 1 januari 2020.
Deze bijdrage geldt tegelijk als lidmaatschap van de projectvereniging (zie artikel 12 van de statuten).
Artikel 4. Schepen Marin Devalck wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van de
projectvereniging.
Artikel 5. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen’ (EVA),
zoals opgericht door het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015, wordt opgeheven op 31 december 2019.
Artikel 6. Werking, boekhouding, personeel en middelen van de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen,
worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de Projectvereniging VARIANT. De financiële middelen van
de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen gaan integraal naar de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen
van VARIANT.
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

