NOTULEN
GEMEENTERAAD

26 OKTOBER 2020
Aanwezig:

Marcel Saeytijdt, Raadslid
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Schepenen
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Wesley Roos,
Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky
Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Karen Vekeman, Raadslid
Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 31 augustus 2020
Aanleiding
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 31 augustus 2020
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. 31 augustus 2020 worden goedgekeurd.
2.
Corona. Subsidiereglement voor lokale verenigingen naar aanleiding van de Corona-crisis.
Aanleiding
De Conora-crisis en de ingrijpende (economische) impact voor lokale verenigingen.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23°.
De beslissing van het Vlaams Parlement dd. 17 juni 2020 betreffende het decreet tot het nemen van dringende
maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Feiten, context en argumentatie
Op 12 maart 2020 werd naar aanleiding van de Corona-crisis overgaan tot het afkondigen van de federale fase. De
(economische) impact hiervan is bijzonder groot; ook voor lokale verenigingen. Verenigingen zagen bijvoorbeeld
inkomsten wegvallen door o.a. het schrappen van activiteiten; voor sommige verenigingen bleven bepaalde uitgaven
lopen (bijvoorbeeld onroerende voorheffing, leningen,...).
Door de Vlaamse overheid werd op 17 juni voornoemd decreet goedgekeurd; op basis hiervan ontvangt de gemeente
Brakel 107 209,83 euro.
De gelden die in het meerjarenplan 2020-2024 zijn ingeschreven voor verenigingen via de gemeentelijke adviesraden
(jeugd, sport, cultuur, senioren) of via de gemeentelijke diensten (sportdienst, dienst adviesraden (cultuur, jeugd,
senioren), zullen dit jaar grotendeels niet kunnen aangevraagd worden; dit gelet op de nog steeds beperkende
maatregelen als gevolg van de Corona-pandemie.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan iedere vereniging die in 2019 via de gemeentelijke
adviesraden of via de gemeentelijke diensten een subsidie heeft ontvangen inzake exploitatie (= geen
investeringsubsdidies); een uitzonderlijke en éénmalige subsidie toe te kennen. Deze bedraagt het bedrag dat in
2019 is toegekend. Door het maken van een koppeling met de bestaande subsidiereglementen via de gemeentelijke
adviesraden of de gemeentelijk diensten dient geen oefening gemaakt te worden om een alomvattende nieuw
subsidiereglement te schrijven en worden die verenigingen die in het verleden reeds lid waren van de gemeentelijke
adviesraden (en bijgevolg voldeden aan de minimale voorwaarden van de desbetreffende adviesraad) of activiteiten
organiseerden conform de reglementen van de gemeentelijke diensten financieel gewaardeerd.
De adviesraden "middenstandsraad" , "BRAVO" (ontwikkelingssamenwerking), "GECORO", "adviesraad
kinderopvang", "OMBRA" en "milieuraad" vallen niet onder de toepassing van dit reglement; dit omdat zijn geen
subsidies uitkeren aan lokale verenigingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor onderstaand reglement goed te keuren. De datum van
inwerkingtreding is gekozen in functie van de aanpassing van het meerjarenplan.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. Doel
De gemeente Brakel wenst lokale verenigingen die getroffen worden door de Coronacrisis een subsidie toe te kennen.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis

Lokale vereniging: een op het moment van goedkeuring van dit reglement bestaande vereniging die lid is van
een adviesraad en/of activiteiten in 2019 heeft georganiseerd overeenkomstig de desbetreffende reglementen

van de adviesraad of de gemeentelijke dienst en een subsidie via de desbetreffende adviesraad of
gemeentelijke dienst heeft ontvangen.

Adviesraad: de gemeentelijke sportraad, culturele raad, jeugdraad en seniorenraad.

Gemeentelijke dienst: de sportdienst, de dienst adviesraden (jeugd, cultuur, senioren)
Artikel 3. Doelgroep
Deze subsidie wordt uitgekeerd aan die lokale vereniging die in 2019 een subsidie ontving via een adviesraad of
gemeentelijke dienst overeenkomstig onderstaande bestaande reglementen:

Sportdienst of sportraad:
o Subsidie erkende sportclub
o Restsubsidie erkende sportclub
o Organiserende verenigingen
o Nationale sportverenigingen

Seniorenraad
o Werkingssubsidie

Culturele raad
o Waarborgfonds
o Podiumkunsten
o Vormingswerk

Jeugdraad
o Jeugdvakanties
o Jeugd- en cultuurprojecten
o Werkingssubsidie
Artikel 4:
§1 Het bedrag van de nominatieve subsidie komt overeen met het bedrag dat in 2019 via de adviesraad of
gemeentelijke dienst werd uitgekeerd.
§2 Deze subsidie wordt éénmalig in 2020 uitbetaald en bedraagt:
1° Seniorenraad (werkingssubsidie)

NEOS 388 euro

Okra Elst 388 euro

Okra Everbeek 388 euro

Okra Sint-Marie 388 euro

Okra Opbrakel 388 euro

Okra Nederbrakel 388 euro

Okra Zegelsem 388 euro

S-plus 388 euro

VIEF Brakel 388 euro
2° Jeugdraad - jeugdvakanties

Diggie 1791,14 euro

KSA Brakel 1213,52 euro

KSA Elst 1095,25 euro

Scouts 2900,1 euro
3° Jeugdraad - jeugd - en cultuurprojecten

Jong Vld - voorstelling Lotte 400 euro

Jong Vld sintactie 300 euro

Jh Alfa - De Sierk 3725 euro

Diggie 3725 euro
4° Jeugdraad - werkingssubsidie

Scouts Brakel 800,3 euro

KSA Elst 416, 24 euro

KSA Brakel 723,06 euro

Jokri 298,24

Diggie 739,15 euro

Jong Vld 398,01 euro

JH Alfa 670,23 euro

JH Rustica 454,77 euro
5° Sportraad - subsidie erkende sportclub

Badminton Dadisin 90.34 euro

Bushikan Brakel 677,52 euro

Badminton De Wallabies 1534,15 euro

Everbeekse Wandeltochten 1034,98 euro

FC Zegelsem VZW 1361,65 euro

FC Kruisstraat vzw 521,51 euro

Happy Dance Brakel 215,14 euro

Yaware Brazilian Jiu-Jitsy & MMA Academy 1149,37 euro

Joggingclub Brakel 1526,25 euro

Judoschool Kadan 818,06 euro

LRV Sint-Pieter Brakel 1463,13 euro

MVC De Sportvrienden 225,85 euro

Okra Sport Brakel 454,35 euro

Olsa Brakel vzw 11316,91 euro

Schutters der Vlaamse Ardennen 1070,92 euro

Shoxx Dance Club 1086,77 euro

SK Opbrakel vzw 1503,48 euro

Sport Xtreme 829,88 euro

Stoeterij Ter Kleye 925,25 euro

SV Everbeek vzw 829,09 euro

Tennisclub Brakel vzw 3332,94 euro

Tafeltennisclub De Rijdt Brakel 1335,69 euro

Standaard Michelbeke vzw 2134,84 euro

Volley Saturnus Michelbeke 4348,48 euro


Wielerclub Onder Ons Parike 4217,65 euro

WTC Evervrienden 694,49 euro

WTC De Pedaalvrienden 685,34 euro

WTC Ter Linde 425,10 euro

WTC Vlaamse Ardennen 990,87 euro
6° Sportraad - restsubsidie erkende sportclub

Badminton Dadisin 10.45 euro

Badminton De Wallabies 273,90 euro

FC Zegelsem VZW 32,40 euro

Yaware Brazilian Jiu-Jitsy & MMA Academy 35,54 euro

Joggingclub Brakel 13,59 euro

Judoschool Kadan 28,22 euro

LRV Sint-Pieter Brakel 33,45 euro

Olsa Brakel vzw 468,29 euro

Schutters der Vlaamse Ardennen 37,63 euro

Shoxx Dance Club 21,95 euro

Sport Xtreme 34,49 euro

Stoeterij Ter Kleye 18,82 euro

Tennisclub Brakel vzw 71,08 euro

Tafeltennisclub De Rijdt Brakel 18,82 euro

Standaard Michelbeke vzw 44,95 euro

Volley Saturnus Michelbeke 50,17 euro

Wielerclub Onder Ons Parike 306,25 euro
7° Sportraad - organiserende sportverenigingen

Koninklijke wielerclub De Zwalmridders Opbrakel 340 euro

WSC Jong en Moedig Brakel - Elst 325 euro

De Bronvink 240 euro

Euradax Brakel 170 euro

Duivenmaatschappij Eendracht en Vooruitgang Nederbrakel 240 euro

Sportievak Neos Brakel 268 euro

Gezinssport Nederbrakel 365 euro
8° Sportraad - nationale sportverenigingen

Volley Saturnus Michelbeke 2995 euro

Olsa Brakel vzw 3610 euro

Wielerclub Onder Ons Parike 2765 euro

LRV Sint-Pieter Brakel 409 euro

Yaware Brazilian Jiu-Jitsy & MMA Academy 221 euro
9° Culturele raad - waarborgfonds (gemiddelde voorbije 5 jaar overeenkomstig advies Culturele Raad)

Alnetum 544 euro

Braekelclub 820 euro

Carnaval Brakel 1230 euro

Davidsfonds 73 euro

De Eendracht 54 auro

Evangelische christenen 195 euro

Geuteligencomité Elst 402 euro

Gezinsbond in de Rand 171 euro

Jong Markant 81 euro

Kunstkring Parnassos 74 euro

Okra 65 jaar 205 euro

Pastorale werken Dekenaat Nederbrakel 73 euro

Toneelgroep Elsuth 5 euro

Vrije Kunstkring 410 euro
10° Culturele raad - Podiumkunsten

Die Bronne 516,36 euro

KH De Eendracht 1723,62 euro

Fanfare Vrije Kunstkring 1705,03 euro

Accordeon groep VIOS 1697.80 euro

Toneelgroep Elsuth 712,58 euro

Volkskunstgroep Perreken 144,58 euro
11° Vormingswerk

ACV Brakel 200 euro

CM Ziekenzorg Brakel 100 euro

Davidsfonds Brakel - Lierde 300 euro

FOCA 300 euro

Gezinsbond Nederbrakel 200 euro

Gezinsbond in de Rand 200 euro

GHK Triverius 200 euro

Jong Markant 100 euro

Kind en Preventie 100 euro

KVG Brakel 300 euro

KVLV Opbrakel 300 euro

Landelijke Gilde Everbeek Parike Opbrakel 300 euro

NEOS Brakel 300 euro

Okra Nederbrakel 300 euro

Okra Opbrakl 300 euro

Okra Zegelsem 200 euro

Orde van Triverius 100 euro

Parnassos 200 euro

Tuinhier 300 euro

Welzijnsschakel Brakel - Lierde 300 euro
Artikel 5.Uitbetaling

Het college krijgt opdracht om:

zelf de nodige gegevens van de lokale verenigingen te verzamelen; in functie van de uitbetaling van de
subsidie.

tot het uitbetalen van de subsidie over te gaan; na onderzoek of de vereniging voldoet aan de bepalingen van
dit reglement en op voorwaarde dat de vereniging hiermee instemt.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020 en eindigt op 31 december 2020.
3.
Personeel. Verslag inzake delegatie bevoegdheid gemeenteraad aan college van burgemeester en
schepenen.
Aanleiding
Minstens jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd over de beslissingen als gevolg van de beslissing tot delegatie dd.
30 september 2019.
Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 o.m.:
Artikel 41, tweede lid, 2° en artikel 57 tweede lid (gemeentelijke reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden
(rechtspositieregeling, ea));
Artikel 41, tweede lid, 2°, artikel 57, eerste en derde lid en artikel 161 (organogram);
Artikel 41, eerste lid en artikel 57, eerste lid (personeelsformatie).
Het besluit van de raad dd. 30 september 2019 betreffende "Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie,
organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college."
Met 21 niet gestemd (Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De
Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine
Burens, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky
Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De raad neemt kennis van onderstaande beslissingen van het college voor de periode april 2020 september 2020.
1° Besluit dd. 24 augustus 2020 - Geïntegreerde rechtpositieregeling (2020/2) - te raadplegen op website
2° Besluit dd. 17 augustus 2020 - Organogram (2020/2) - te raadplegen op website
3° Besluit dd. 24 augustus 2020 - tweede pensioenpijler - te raadplegen op website
4° Besluit dd. 17 augustus 2020 - personeelsformatie (2020/2)
Grondgebied
4.
Gemeentelijke administratieve sancties. Gebruik van "tijdelijke" vaste camera's door IVLA op een
niet-besloten plaats in de gemeente inzake sluikstorten en zwerfvuil.
Aanleiding
De gemeente blijft samen met IVLA sterk investeren op het vlak van preventie en sensibilisering daar de strijd tegen
sluikstorten en zwerfvuil een integrale aanpak vergt;
Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van overlastproblemen, de
preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen;
De gemeenteraad dient een positief advies te geven over het gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera's op een
niet-besloten plaats op het grondgebied van de gemeente;
De gemeenteraad moet daarbij de korpschef van de lokale politie raadplegen teneinde een positief veiligheidsadvies
te verkrijgen;
Er moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy en de persoonlijke
levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg;
De nodige wettelijke pictogrammen worden in de buurt aangebracht opdat de burger geïnformeerd is over het
cameratoezicht op de plaatsen die hij/zij betreedt waarmee de gefilmde persoon onmiddellijk zijn voorafgaande
toestemming geeft om gefilmd te worden.
Regelgeving
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2019/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot "AVG";
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, gewijzigd
door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2/1 (tijdelijke vaste bewakingscamera);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 december 2016 houdende goedkeuring van het algemeen
politiereglement;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot
vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegegevens;
Gelet op de gecoördineerde statuten van de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, afgekort IVLA, dd. 18 december 2019 waarbij de opdrachthoudende vereniging tot doel heeft de
gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de
deelnemende gemeenten;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van IVLA in zitting van 25 juni 2020 houdende goedkeuring van het
intergemeentelijke cameraproject in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil;
Gelet op het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone Brakel, Horebeke, Zwalm, Maarkedal dd. 24
augustus 2020;
Gelet op het reglement en samenwerkingsprotocol als bijlage bij deze beslissing waarmee het kader wordt vastgelegd
waarbinnen IVLA inzake camerabewaking optreedt als feitelijke gebruiker - verwerker a posteriori van de beelden
afkomstig van 'tijdelijke' vaste camera's geplaatst op niet-besloten plaatsen op het openbaar domein in het volledige
grondgebied van de gemeente;
Feiten, context en argumentatie

Sluikstorten en zwerfvuil zijn een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek met een grote
maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt.
De Raad van Bestuur van IVLA heeft na diverse besprekingen met verschillende stakeholders, een cameraproject
goedgekeurd waarbij 'tijdelijke' vaste camera's onder coördinatie van IVLA zullen ingezet worden op het grondgebied
van de deelnemende gemeenten in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil, problematieken die vallen onder de
statutaire opdracht van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging zoals hierboven omschreven.
De camera's zullen op tijdelijke basis gericht worden ingezet aan glasbollen, andere collectieve afvalinzamelsystemen
en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch worden vastgesteld.
Het inzetten van 'tijdelijke' vaste camera's hebben volgend doel:
- sensibilisering en preventie (afschrikken potentiële daders - gedragsverandering);
- eventueel vaststellen van inbreuken, overtreders identificeren, verzamelen van bewijslast en inbreuken beteugelen,
onder meer op basis van de gemeentelijke administratieve sancties;
- optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen.
Het inzetten van 'tijdelijke' vaste camera's zorgt voor de nodige ondersteuning bij de handhaving van sluikstorten en
zwerfvuil.
IVLA zal na gunstig advies van de gemeenteraad onder meer instaan voor:
- het plaatsen van de camera's;
- het bekijken en verwerken van de beelden;
- het opmaken bij een eventuele vaststelling van een bestuurlijk verslag waar mogelijk of overmaken van de beelden
aan de lokale politie indien nodig.
De aankoop van de camerasystemen zal door IVLA gebeuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera's
op openbaar domein, d.w.z. een niet-besloten plaats dat overeenstemt met het volledige grondgebied van de
gemeente, door de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA.
Art. 2: De gemeenteraad keurt het reglement en samenwerkingsprotocol in bijlage bij deze beslissing over het
gebruik van de 'tijdelijke' vaste camera's op een niet-besloten plaats goed. De uitvoeringstijd voor de plaatsing en
het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera's wordt beperkt tot een totale duur van 3 jaar. Dit positief advies
kan worden hernieuwd op gemotiveerd verzoek van IVLA bij het verstrijken van deze geldigheidsduur.
Art. 3: Dit advies wordt ter kennis gebracht aan IVLA, die instaat voor de aanmelding van de bewakingscamera's bij
de politiediensten, de plaatsing van de bij wet vereiste pictogrammen en het bij wet voorziene register van de
beeldverwerkingsactiveiten.
Art. 4: Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Openbare Werken
5.
ICT. Lastvoorwaarden en gunningswijze levering en installatie RFIS-systeem met zelfscan voor de
gemeentelijke bibliotheek.
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 € 139.000,00 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 “Levering en installatie RFIS-systeem met zelfscan voor de gemeentelijke bibliotheek”
werd een bestek met nr. 2020/041 opgesteld door gemeentelijke bibliotheek.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 72.530,00 excl. btw of € 87.761,30 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. 2020/041 en de raming voor de opdracht “Levering en installatie RFIS-systeem met
zelfscan voor de gemeentelijke bibliotheek”, opgesteld door gemeentelijke bibliotheek 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 € 72.530,00 excl. btw of € 87.761,30 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.
6.
Kerkhof Elst. Lastvoorwaarden en gunningswijze vernieuwen afsluiting.
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 € 139.000,00 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 “Vernieuwen afsluiting kerkhof Elst” werd een bestek met nr. 2020/043 opgesteld door
de dienst grondgebiedzaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 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. 2020/043 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen afsluiting kerkhof Elst”, opgesteld
door de dienst grondgebiedzaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 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.
7.
Aquafinproject 20.294. Riolering Hollebeekstraat - Wouterbosweg. Bestek, raming en plannen.
Aanleiding
Aquafin-project 20.294 - 20.294V. Wegenis- en rioleringswerken in de Hollebeekstraat - Wouterbosweg.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, lid 2, 10°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018;
De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 04 november 2019 betreffende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen Aquafin n.v. en gemeente Brakel voor het uitvoeren van
"Wegverfraaiing Hollebeekstraat, gecombineerd met Aquafin-project 20.294 /20.294V met bijhorende addendem bij
de overeenkomst van 5 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafin-project 20.294 tussen Aquafin n.v. / de
gemeente Brakel/ ontwerper Arcadis Belgium;
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van het bijzonder bestek "Wegenis- en rioleringsproject Hollebeekstraat te Brakel - projectnr. 20.294 +
20.294V", raming en plannen opgemaakt door ontwerper, Arcadis Belgium n.v., Gaston Crommelaan 8 bus 101, 9050
Gent;
Kennisname van de gemeentelijke aandelen in deze opdracht, welke geraamd worden op € 532.127,55 excl. btw
ofwel € 643.874,34 incl. btw voor wegverfraaiingswerken binnen het Aquafin-project en € 216.593,50 excl. btw ofwel
€262.078,14 incl. btw voor wegverfraaiingswerken buiten het Aquafin-project.
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Voorstel van het college om dit aanbestedingsdossier met bijlagen goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1, §1 De lastvoorwaarden in het aanbestedingsdossier "Wegenis- en rioleringsproject Hollebeekstraat projectnr. 20.294 + 20.294V" met bestek, plannen, raming en bijlagen; zoals opgesteld door de ontwerper,
studiebureau Arcadis Belgium n.v. worden goedgekeurd.
§2: De ramingen van het gemeentelijk aandeel (€ 532.127,55 excl. btw ofwel € 643.874,34 incl. btw) voor
wegverfraaiingswerken binnen het Aquafin-project en € 216.593,50 excl. btw ofwel €262.078,14 incl. btw voor
wegverfraaiingswerken buiten het Aquafin-project worden goedgekeurd.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020/2021 op budgetcode 2020/ACT63/0200-00/2240000.
§3: Het voorstel van gunning via de openbare procedure wordt goedgekeurd; Aquafin wordt gemachtigd tot het
voeren van de overheidsopdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin.
8.
Infrastructuur. Offerte Farys betreffende aanpassen van de inspectieputten t.h.v. Hellenhoek.
Aanleiding
Het voorstel d.d. 07/09/2020 van Farys tot aanpassen van de inspectieputten t.h.v. Hellenhoek en dit tegen een
raming van €12.935,00.
Regelgeving
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van TMVW en
dit vanaf 01 mei 2005;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, lid 2, 10°.
Feiten, context en argumentatie
Door middel van de voorgestelde werken wordt een vismigratieknelpunt aangepakt op de Roosmeersbeek.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze opdracht aan Farys te gunnen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De opdracht tot aanpassen van de inspectieputten t.h.v. Hellenhoek tegen een raming van €12.935,00 door
Farys wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Farys.
9.
Infrastructuur. Offerte Farys betreffende sanering riolen thv Steenweg loten 9A-9B en 10.
Aanleiding
De aansluting van de woningen Steenweg loten 9a- 9B en 10 op de riolering.
In de aanwezige riolering op private eigendom; blijken ook nog lozingen van het gemeentelijk rioleringsstelsel te
gebeuren.
Regelgeving

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van TMVW en
dit vanaf 01 mei 2005.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, lid 2, 10°.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om volgende werken uit te voeren :
-verleggen riolering vanop privaat domein, geraamd op €15.461,70
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze werken goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De opdracht "verleggen inspectieput van op privaat domein naar openbaar domein" t.h.v. Steenweg loten
9A-9B en 10 door Farys tegen een totale raming van €15.461,70 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys.
10.
Infrastructuur. Lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende Vernieuwen voetpaden Kruisstraat
(2021), Herreweg (2022), Watermolenstraat (2023).
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 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwen voetpaden Kruisstraat (2021), Herreweg (2022), Watermolenstraat
(2023)” werd een bestek met nr. 2020/037 opgesteld door Gemeente Brakel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 495.756,87 excl. btw of € 599.865,81 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2020/037 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen voetpaden Kruisstraat (2021),
Herreweg (2022), Watermolenstraat (2023)”, 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 € 495.756,87 excl. btw of € 599.865,81 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst
van onze gemeente.
11.
Patrimonium. Aanvaarding van de schenking door het OCMW van Brakel aan de gemeente Brakel
van een onroerend goed, gelegen te 9660 Brakel ( Elst ), kadastraal gekend: " Bonteveld ", 4e afdeling,
sectie A, 173 F, 93 a 56 ca groot. Ontwerpakte schenking.
Aanleiding
Schenking door het OCMW van Brakel aan de gemeente Brakel van een onroerend goed, gelegen te Brakel,
kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie A perceel 173F (93a56ca).
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
De beslissing d.d. 25 mei 2020 van de gemeenteraad betreffende de aanvaarding van de schenking (gratis) door het
OCMW van Brakel aan de gemeente Brakel van een onroerend goed, gelegen te 9660 Brakel (Elst), en kadastraal
gekend als 4de afdeling, sectie A perceel 173f (93a56ca)
De beslissing d.d. 22 juni 2020 van het college betreffende de aanstelling van notaris Caroline Olemans voor de
opmaak en verlijden van de akte in dit dossier.
Kennisname van de ontwerpakte "schenking" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van Olemans & Vander
Beken geassocieerde notarissen, zijnde
de schenker : Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
de begiftigde : gemeente Brakel
kadastraal : perceel grond, 4de afdeling, sectie A nummer 173F - 93a56ca.
Kennisname van het voorstel van het college om deze ontwerpakte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De ontwerpakte "schenking" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van Olemans & Vander Beken
geassocieerde notarissen, zijnde
de schenker : Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
de begiftigde : gemeente Brakel
kadastraal : perceel grond, 4de afdeling, sectie A nummer 173F - 93a56ca, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de notaris en aan OCMW.
Mobiliteit
12.
Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer in buurtwegen nrs
36, 60 en 15.
Aanleiding
Vraag tot bescherming voetwegels (buurtwegen)
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
Het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
De nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;
Feiten, context en argumentatie
De buurtwegen nrs 15, 36 en 60 worden veelvuldig bereden door motorfietsers en moutainbikers waardoor veel
schade aan de verharde bodem wordt aangebracht;
Dat door voormelde schade de buurtwegen bijna niet meer begaanbaar zijn voor voetgangers;
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede politie meer
bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Het betreft gemeentelijke buurtwegen;
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om in de buurtwegen nrs 36, 60 en 104 verboden
doorgang voor alle verkeer in te voeren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De toegangen tot de buurtwegen nummers 36, 60 en 104, worden in beide richtingen verboden voor alle
verkeer.
- buurtweg 36 tussen woning nr 11 Donkerstraat en Bergstraat : verboden doorgang
- buurtweg 60 tussen buurtweg nr 36 en Plankouter : verboden doorgang met uitzondering tussen Plankouter en de
versmalling weg (begin bos) voor aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen
- buurtweg nr 15 : verboden doorgang met uitzondering van aangelanden, landbouw-en dienstvoertuigen tussen
buurtweg nr jQuery15204577442610239455_1600342136922 en woning nr 12 Kleine Gastenhoek;
Art. 2 : Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C3 en waar nodig aangevuld met onderbord
type IV "aangelanden, landbouw- en dienstvoertuigen" .
Art. 3 : De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van de wet
betreffende de Politie op het Wegverkeer.
Art. 4 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
13.
Mobiliteit. Studieopdracht voor fietsstraten te Brakel. 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 € 139.000,00 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 “Studieopdracht voor fietsstraten te Brakel” werd een bestek met nr. 2020/040
opgesteld door de dienst grondgebiedzaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 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. 2020/040 en de raming voor de opdracht “Studieopdracht voor fietsstraten te Brakel”,
opgesteld door de dienst grondgebiedzaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 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.
Financiële Dienst
14.
OCMW. Goedkeuring jaarrekening 2019.
Aanleiding
Op 10 september 2020 maakte het agentschap binnenlands bestuur de opmerking dat de jaarrekening van het ocmw
achteraf nog door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 249, §3.
Feiten, context en argumentatie
De gemeenten en OCMW’s die ervoor gekozen hebben om de aangepaste regelgeving over BBC maar toe te passen
vanaf 2020, maken voor 2019 nog afzonderlijke jaarrekeningen op, maar werken politiek, ambtelijk en
organisatorisch geïntegreerd vanaf 2019. Daarom stemt de gemeenteraad in deze situatie eerst over de rekening van
de gemeente en de raad voor maatschappelijk welzijn over die van het OCMW. Daarna keurt de gemeenteraad ook

de rekening van het OCMW goed. Daardoor is die rekening definitief vastgesteld door de lokale raden en kan de
gemeente ze voor goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid.
Met 14 stemmen voor (Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De
Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine
Burens, Wesley Roos, Jan Haegeman), 7 onthoudingen (Bart Morreels, Lien Braeckman, Veronique Lenvain, Hedwin
De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De jaarrekening 2019 van het ocmw Brakel,in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
15.
Meerjarenplan 20-25. Opvolgingsrapportering eerste semester boekjaar 2020.
Aanleiding
Jaarlijks wordt voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over de uitvoering van het
meerjarenplan aan de raden voorgelegd.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 263.
Feiten, context en argumentatie
Met 21 niet gestemd (Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De
Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine
Burens, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky
Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport eerste semester boekjaar 2020, in bijlage bij dit
besluit.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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