
 

NOTULEN 

GEMEENTERAAD 

23 NOVEMBER 2020 
 
 
 

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Waarnemend voorzitter 
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, Karen 
Vekeman, 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: / 

Afwezig: Alexander De Croo,  

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 

Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 26 oktober 2020 
Aanleiding 
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 26 oktober 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. 
Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 

De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering dd. 26 oktober 2020 worden goedgekeurd. 
2. Gemeenteraad. Ontslag voorzitter. 
Aanleiding 

Het schrijven dd. 9 november 2020 op naam van voorzitter van de Gemeenteraad Alexander De Croo. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur, artikel 7 en 13. 
Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 

De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag als voorzitter van de Gemeenteraad Alexander De Croo. 
3. Gemeenteraad. Verkiezing voorzitter. 
Aanleiding 
Het ontslag van voorzitter van de Gemeenteraad Alexander De Croo. 

Regelgeving 

Decreet lokaal bestuur, artikel 7, §5. 
Feiten, context en argumentatie 
Een nieuwe voordrachtsakte van een kandidaat-voorzitter werd dd. 13 november 2020 ontvangen door de Algemeen 
Directeur. 
De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend door 
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet 
de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 

voorgedragen kandidaat werden verkozen.  
De voorzitter van de installatievergadering gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2. Alleen de handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben 
afgelegd, worden daarvoor in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de 
akte van voordracht hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd. In 
voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: De heer Marcel Adelin Arthur Saeytijdt wordt verkozen verklaard tot voorzitter van de Gemeenteraad. 
4. Gemeenteraad. Ontslag raadslid. 

Aanleiding 
Het schrijven dd. 27 oktober 2020 op naam van raadslid Kris Wattez. 
Regelgeving 

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 13. 
Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 
De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid K. Wattez. 

5. Gemeenteraad. Verzaken aan mandaat van raadslid. 

Aanleiding 
De mededeling dd. 2 november 2020 op naam van Leen De Langhe betreffende het verzaken aan het mandaat van 
gemeenteraadslid. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 14. 
Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 
De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het verzaken aan het mandaat van gemeenteraadslid op naam van 
Leen De Langhe. 

6. Gemeenteraad. Installatie als raadslid. 
Aanleiding 
Het ontslag als raadslid op naam van Kris Wattez en het verzaken aan het mandaat van gemeenteraadslid (als eerste 
opvolger) op naam van Leen De Langhe. 
Regelgeving 

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 14. 
Feiten, context en argumentatie 

De heer Andre Soetens is na het opnemen van het mandaat als gemeenteraadslid door raadslid Lien Braeckman, het 
ontslag op naam van raadslid Kris Wattez en het verzaken aan het mandaat van raadslid op naam van Leen De 
Langhe eerste opvolger. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven op naam van de heer Andre Soetens goed. 
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de heer Andre Soetens de eed "“Ik zweer de verplichtingen 

van mijn mandaat trouw na te komen” heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 
7. Gemeenteraad. Fractievorming. 
Aanleiding 
De installatie tot gemeenteraadslid van de heer Andre Soetens. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 36. 

Feiten, context en argumentatie 
In principe vormen de verkozenen die op eenzelfde lijst zijn verkozen een fractie. 

Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 
De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het feit raadslid Andre Soetens deel uitmaak van de Cd&V-fractie. 
8. Gemeenteraad. Bepalen van de rangorde van de raadsleden. 
Aanleiding 
De installatie tot gemeenteraadslid van de heer Andre Soetens. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 6, §7. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Enig artikel: De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als: 

1. Andre Flamand (onafgebroken zetelend sedert 17 november 1977) 
2. Marleen Gyselinck (onafgebroken zetelend sedert 1 januari 1989) 
3. Sabine Hoeckman (onafgebroken zetelend  sedert 6 januari 1995) 
4. Stefaan Devleeschouwer (onafgebroken zetelend sedert 1 januari 2001 – 2938 naamstemmen) 

5. Marc De Pessemier (onafgebroken zetelend sedert 1 januari 2001 – 772 naamstemmen) 
6. Marcel Saeytijdt (onafgebroken zetelend sedert 1 januari 2001 – 759 naamstemmen) 
7. Hedwin De Clercq (onafgebroken zetelend sedert 1 januari 2001 – 472 naamstemmen) 
8. Peter Vanderstuyf (onafgebroken zetelend sedert 26 maart 2007) 
9. Alexander De Croo (onafgebroken zetelend sedert 2 januari 2013 – 2210 naamstemmen) 
10. Marin Devalck (onafgebroken zetelend sedert 2 januari 2013 – 1213 naamstemmen) 
11. Lien Braeckman (onafgebroken zetelend sedert 2 januari 2013 – 526 naamstemmen) 

12. Jan Haegeman (onafgebroken zetelend sedert 2 januari 2013 – 378 naamstemmen) 
13. Veronique Lenvain (zetelend van 28 maart 2011 tot 2 januari 2013) 
14. Bart Moreels (verkozen op 14 oktober 2018 – 671 naamstemmen) 
15. Delphine Bogaert ((verkozen op 14 oktober 2018 – 662 naamstemmen) 
16. Johnny Roos (verkozen op 14 oktober 2018 – 623 naamstemmen) 
17. Amber Coppens (verkozen op 14 oktober 2018 – 575 naamstemmen) 
18. Sabine Burens (verkozen op 14 oktober 2018 – 552 naamstemmen) 

19. Karen Vekeman (verkozen op 14 oktober 2018 – 534 naamstemmen) 
20. Franky Bogaert (verkozen op 14 oktober 2018 – 359 naamstemmen) 
21. Wesley Roos (verkozen op 14 oktober 2018 – 363 naamstemmen) 

22. Saskia Schoutteten (eedaflegging op 27 januari 2020) 
23. Andre Soetens (eedaflegging op 23 november 2020) 

9. Gemeenteraad. Samenstelling commissie sociale zaken en financiën. 

Aanleiding 
De eedaflegging van gemeenteraadslid Andre Soetens. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 37. 



Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Brakel, artikel 36, §2. 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 28 januari 2019 tot oprichting van een commissie sociale zaken en financiën. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 

Enig artikel: De commissie sociale zaken en financiën wordt samengesteld uit: 

 Open vld: Wesley Roos, Marcel Saeytijdt, André Flamand, Delpine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, 
Sabine Burens. 

 Cd&v: Lien Braeckman 
 Sp.a: Saskia Schoutteten 
 N-VA: Jan Haegeman 
 Vlaams Belang (met raadgevende stem): Veronique Lenvain 

10. Samenwerkingsverbanden VZW ERSV Oost-Vlaanderen. Vereffening en ontbinding Vzw ERSV. 
Aanleiding 
Het schrijven d.d. 9 oktober 2020 van Kurt Moens, gedeputeerde, voorzitter vzw ERSV Oost-Vlaanderen, omtrent de 
vereffening en ontbonding van de vzw ERSV. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Het artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet. 
Feiten, context en argumentatie 
Dat de huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen stopgezet werd per 
1 augustus 2020; 
Dat de vzw ERSV als provinciale vzw, en overkoepeld juridisch vehikel van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en 

Streekoverleg Waas & Dender, wordt vereffend in juni 2021, zoals besloten op de Raad van Bestuur van het ERSV 
van 4 juni 2020; 

Dat de algemene vergadering van de VZW ERSV gepland op 7 december 2020 zal besluiten om over te gaan tot 
vereffening en ontbinding van de VZW ERSV; 
Dat elk aangesloten lokaal bestuur zich akkoord dient te verklaren met de ontbinding en de vereffening van de VZW 
ERSV voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de VZW ERSV van 7 december 2020. Hierbij verwijzen we naar 
de brief vanuit de provincie van 9 oktober 2020; 
Dat de integratie van het Streekoverleg en SOLVA zich sinds 1 januari 2019 manifesteerde in de regiowerking via de 
installatie van structurele overlegorganen (Regionetwerken Mobiliteit, Werk & Economie, klimaat, RO, Overleg 

Algemeen directeurs, Burgemeesters, stakeholders, regiocongres, ....)  en een regionaal aanbod van projecten 
(autodelen, Mobipunten, De bouwdoos, Meerdoeners, IOED); 
Dat de Raad van Bestuur van SOLVA van 1 september 2020 zich akkoord heeft verklaard met volgende voorwaarden 
gesteld door de RVB van het ERSV.: 
1) De restmiddelen die de ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking heeft bij de vereffening (verdeeld onder de 
twee regio's blijkens de zgn cumultabel) worden toegewezen aan: 

- De intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio's actief zijn (SOLVA, Interwaas en DDS) voor wat de 
Vlaamse en gemeentelijke inbreng geweest is 

- Aan de POM voor wat de provinciale inbreng geweest is. 
2) Deze middelen dienen blijvend besteed te worden aan de verdere socio-economische streekontwikkeling van de 
regio, waarbij acties en projecten kunnen ontwikkeld worden ter stimulering van zowel de economische- als de 
tewerkstellingssituatie van de regio. 
3) Binnen beide regio's zal er een verdere actieve betrokkenheid en inspraak blijven bestaan bij de besteding van 

deze middelen, voor zowel de lokale besturen als voor de sociale partners. 
4) De personeelsleden die momenteel nog in dienst zijn bij de vzw ERSV zullen bij de vereffening overgenomen 
worden door de respectievelijke intercommunales in de regio's, dit overeenkomstig de bepalingen in de CAO 32bis 
(overgang van onderneming krachtens overeenkomst) 
Dat het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt met het grondgebied van SOLVA (met 
uitzondering van Gavere) en ook de 21 steden en gemeenten met ruim 431.628 inwoners in Zuid-oost-Vlaanderen 
ondersteunt. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontbinding en vereffening van de vzw ERSV Oost-
Vlaanderen goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord om de vzw ERSV Oost-vlaanderen te vereffenen en te ontbinden met de voorwaarden 

gesteld door de RVB van de VZW ERSV. 
Art. 2: 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan PAC Het Zuid, t.a.v. Tony Verplaetse 
11. Samenwerkingsverbanden. Intergecoro Brakel - Horebeke. Beslissing tot samenstelling 
maatschappelijke geledingen. 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de oprichting van de interlokale vereniging intergecoro Brakel - Horebeke dienen de 

gemeenteraden van de deelnemende lokale besturen te beslissingen over uit hoeveel leden de intergecoro Brakel - 
Horebeke zal bestaan en welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen deel uit te maken van de 
intergecoro Brakel - Horbeke. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2. 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, afdeling 3, artikel 1.3.3. 
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 

werkwijze van de provinciale, en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening. 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of 

meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De 
maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor. 
 

Het aantal leden is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente : 
2° minimum 9 en maximum 13 leden voor een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners 



In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten minstens 4 verschillende 
maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van 
de gemeentelijke of intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
Voor de toepassing van het eerste tot het vierde lid worden in ieder geval volgende maatschappelijke geledingen als 

onderling verschillend beschouwd: 

- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen 
met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers; 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers. 

Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige 
leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met 
uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. 
Op basis van de huidige samenstelling en ondanks meerdere oproepen tot kandidaatstelling, kon geen rechtsgeldige 
Intergecoro worden samengesteld. Voorliggend voorstel moet de kans hierop laten toenemen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel : §1 Het aantal leden van de intergecoro Brakel - Horebeke wordt vastgesteld op 9. 
§2 Vier effectieve en vier plaatsvervangende leden zullen aangesteld worden namens de maatschappelijke 
geledingen; dit naast de 5 deskundigen (de voorzitter, 4 effectieve deskundigen en 4 plaatsvervangende 
deskundigen). 

Artikel : Onderstaande geledingen zullen worden opgeroepen deel uit te maken van de intergecoro Brakel - 
Horebeke: 

- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen (1 effectief en 1 
plaatsvervanger); 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen 
met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger); 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers (1 effectief en 1 
plaatsvervanger); 
- de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers (1 effectief en 1 

plaatsvervanger); 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de gemeente Horebeke 
- het Departement Omgeving 
12. Samenwerkingsverbanden Westlede. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger(s) algemene vergadering dd. 1 december 2020. 

Aanleiding 
De eamil d.d. 19 oktober 2020 van IGS Westlede omtrent de uitnodiging van de algemene vergadering IGS Westlede 

van dinsdag 1 december 2020 om 19 uur in het hoofdgebouw van het crematorium.  
Regelgeving 
Het decreet van  6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 

Westlede voor de volledige legislatuur; 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de agenda van de algemene vergadering d.d. 01/12/2020 
goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede d.d. 1 

december 2020, zijnde: 
1) goedkeuring verslag Algemene vergadering van 2 juni 2020 
2) activiteiten en strategie 
3) Begroting 2021 
4)bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering wordt opgedragen 

zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van: 
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 90801 Lochristi 
13. Samenwerkingsverbanden IVLA. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger(s) algemene vergadering dd.  17 december 2020. 
Aanleiding 
Het aangetekend schrijven d.d. 23 oktober 2020 van IVLA omtrent de uitnodiging voor de algemene vergadering d.d. 

donderdag 17/12/2020 te 9600 Ronse, TIO3 (Panorama 7A) Oscar Delghustlstraat 60 om 19 uur. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3. 
Feiten, context en argumentatie 
Het Raadsbesluit d.d 28/01/2019 betreffende de aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering; 
Het aangetekend schrijven d.d. 23/10/2020 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen 

Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 17/12/2020; 
De bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde: 
1. Beleidsnota IVLA 2021 

2.Begroting IVLA 2021 
3. Code van goed bestuur IVLA 
Varia 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene vergadering d.d. 17/12/2020van IVLA wordt goedgekeurd. 



Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt opgedragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals in artikel 1 van dit besluit.  
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van IVLA 
14. Samenwerkingsverbanden Solva. Uitnodiging Algemene vergadering dd. 16 december 2020. 

Goedkeuren agenda + bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Aanleiding 
Het aangetekend schrijven d.d. 20 oktober 2020 van Solva, waarbij de gemeente Brakel wordt uitgenodigd op 
de  Algemene Vergadering van 16 december 2020. 
Regelgeving 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 waarbij een vertegenwoordiger werd aangeduid voor de algemene vergadering van 
SOLVA 
Feiten, context en argumentatie 
Het aangetekend schrijven van SOLVA betreffende de uitnodiging tot Algemene Vergadering  van 16 december 2020 
om 19.00 uur in het Hof van Nassau, Balegemstraat 2 te 9620 Zottegem met volgende agenda: 
 1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk) 

 2. Samenstelling van het bureau 
 3. Goedkeuring actieplan en budget 2021 
 4. Statutenwijziging SOLVA: samenstelling raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze bestuursorganen 
 5. Toetreding bij SOLVA: 
            a) Projectvereniging Erfgoed denderland 

            b) Projectvereniging VARIANT 
  6. Toetreding SOLVA bij Poolstok 

  7. Vertegenwoordiger SOLVA in de bestuursorganen van VENECO 
  8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering 
Gezien de gemeente aangesloten is bij SOLVA 
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 Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 16 december 2020 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, Gentsesteenweg 1B te 9520 sint-Lievens Houtema 
15. Samenwerkingsverbanden. FARYS.  Buitengewone algemene vergadering TMVS dv dd. 
08/12/2020. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Aanleiding 
Per aangetekend schrijven van 14 september 2020 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die op 8 december 2020 om 14.30 uur plaatsheeft. 
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. 14 september 2020 omtrent de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv op 8 december 2020 om 14.30 uur 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 algemene vergadering 
TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten: 
1) Toetreding van deelnemers. 
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3) Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432DLB) 
4) Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5) Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6) Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen 
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 8 december 2020, 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 20201208BAVTMVS@farys.be 
16. Samenwerkingsverbanden Farys.  Buitengewone Algemene jaarvergadering TMVW ov d.d. 
11/12/2020. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Aanleiding 
Per aangetekend schrijven van 12 oktober 2020 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan 
jaarvergadering van TMVW ov die op 11 december 2020 plaats heeft. 

Regelgeving 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 207. 
Het raadsbesluit d.d. 25 mei 2020 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger voor de 

algemene vergaderingen van TMVW ov. 
Feiten, context en argumentatie 
Het feit dat de gemeente Brakel aangesloten id bij TMVW ov; 
De Statuten van TMVW ov; 



De oproepingsbrief d.d. 12 oktober 2020 omtrent de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW ov op 11 december 2020  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 jaarvergadering TMVW 
ov van 19 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1) Wijzigingen in deelnemers en/ of kapitaal 
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3) Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
4) Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 

5) Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6) Statutaire benoemingen 
Varia 
Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de  algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 11 
december 2020, 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: 
TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent of via mail 20201211BAVTMVW@farys.be 
17. Samenwerkingsverbanden Intergem. Buitengewone algemene vergadering in zitting dd. 
17/12/2020. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Aanleiding 
Per aangetekend schrijven van 17 september 2020 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergadering van Intergem op 17 december  2020 om 18 uur in het hotel Beveren, Gentseweg 280 te 9120 
Beveren. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december2017. 
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeente Brakel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Intergem. 

De opdrachthoudende vereniging Intergem heeft op 17 september 2020 een aangetekend schrijven verstuurd met de 
agenda en de bijhorende stukken voor de algemene vergadering en tevens jaarvergadering die plaatsvindt op 17 
december 2020 om 18 uur in Hotel Beveren, Gentseweg 280 te 9120 Beveren. 
Dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de verplichte aanpassing van de statuten 
aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): 
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coörperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV. 

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging. 
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen 

zioals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder 
voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. 
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur 
en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de algemene vergadering 
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure. 

Het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de steeds in de statuten 
opgenomen zetel. 
- Invoering en/of actualisering van een aantal definities. 
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel van 
Fluvius System operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende vereniging. 
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 

Het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het "doel" ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV) 
enkele wijzigingen worden aangebracht. 
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 feit dat we heden geconfronteerd worden met de coronvirus COVID-19, waarbij op heden niet vaststaat onder 
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 

De huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap 
Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze 
richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op de onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete 
beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot 
het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 
Het college van burgemeester en schepen stelt voor om de bijgevoegde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Art 1:Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging d.d. 17 december 2020: 
1) Aanpassen van de statuten als volgt: 
    a. Wijziging van het doel/voorwerp 
    b. - Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II 
        - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 

27bis, , 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40  en bijlage 1, bijlage 1bis en bijlage 3. 
        - Toevoegen van een artikel 29ter 
        - Hernummeren van de volledige statuten. 

2) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie 
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 

3) Bespreking in het kader van artikel 432 ban het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten 
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4) Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6: 114 ev WVV. 
5) Statutaire benoemingen. 



6) a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting 
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' - Verslag 
van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6: 110 WVV houdende de inbreng in 
natura voor de toetredingen per 17 december 2020. 

    b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

7) Statutaire mededelingen. 
Art. 2: zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem met inbegrip van de 
voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem. 
Art. 3.1:  In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente Brakel die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Intergem op 17 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 

verdaagd zou worden) op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen ge,nomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
Art. 3.2.: In geval van een schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten,waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen 
en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente Brakel weer, en dient in geval van een 
schriftelijke algemene vergadering (zonder fyslieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente Brakel) 

als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst "houdende 
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers" die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en 

onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het 
secretariaat ( in pdf-versie), uitsluitend op het emailadres: vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

18. Samenwerkingsverbanden CIPAL. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger(s) 
op de algemene digitale vergadering d.d. 10 december 2020. 
Aanleiding 
de email van 27 oktober 2020 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de algemene digitale 
vergadering van CIPAL die op 10 december 2020 om 16 uur plaatsheeft. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 3. 

Feiten, context en argumentatie 
De gemeente is deelnemer  van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering voor de volledige legislatuur; 
De e-mail van 27 oktober 2020 tot de algemene digitale vergadering van Cipal van 10 december 2020 met volgende 
agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 

3. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1: De agenda van de algemene digitale vergadering d.d. 10/12/2020 van dienstverlenende vereniging Cipal wordt 

goedgekeurd. 
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemenen vergadering wordt opgedragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit 
Afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Gasthuisbos 4 te 2440 Geel 
19. Corona. Subsidiereglement voor de aankoop van CO-2 meters door scholen op het grondgebied 
van de gemeente. 
Aanleiding 

Het toekennen van een subsidie aan scholen op het grondgebied van de gemeente die CO2-meters kopen. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 23°. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college stelt voor de scholen op het grondgebied van de gemeente die CO2-meters kopen, een subsidie te geven 
van 25 euro per gekochte en geplaatste meter. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1, §1: Aan de scholen, gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt een subsidie van 25 euro 
toegekend per CO2-meter die werd aangekocht en geplaatst in lokalen op het grondgebied van de gemeente; dit naar 
aanleiding van de Corona-pandemie. 
§2 Met het oog op het krijgen van de subsidie, dient afschrift van de aankoopfactuur voorgelegd te worden aan de 
financiële dienst. 

Hierop zal een plaatsbezoek gehouden worden; dit teneinde de plaatsing van de meters vast te stellen. 
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot het onderzoeken van de aanvragen tot 
subsidie en de beslissing tot (niet-)uitbetaling. 
20. Politiebesluit burgemeester van 23 oktober 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17) 
op het grondgebied van de gemeente voor de periode 24 oktober 2020 tot en met 8 november 2020. 
Aanleiding 
Op 23 oktober nam de burgemeester een politiebesluit betreffende het opschorten van het jeugdvoetbal (U6-U17) op 

het grondgebied van de gemeente voor de periode 24 oktober 2020 tot en met 8 november 2020. 
Regelgeving 
De nieuwe Gemeentewet, artikel 134, lid 2. 

Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit dd. 23 oktober 2020. 
21. Politiebesluit burgemeester van 6 november 2020 betreffende opschorten jeugdvoetbal (U6-U17) 

op het grondgebied van de gemeente voor de periode 9 november 2020 tot en met 15 november 2020. 
Aanleiding 
Op 6 november nam de burgemeester een politiebesluit betreffende het opschorten van het jeugdvoetbal (U6-U17) 
op het grondgebied van de gemeente voor de periode 9 november 2020 tot en met 15 november 2020. 



Regelgeving 
De nieuwe Gemeentewet, artikel 134, lid 2. 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit dd. 6 november 2020. 

Grondgebied 

22. AANLEGGEN VAN VLONDERPAD GELEGEN OP BW52 – KLEIBERG (BURREKEN). Lastvoorwaarden en 
gunningswijze. Goedkeuren. 
Aanleiding 
Conform de adviesnota dd. 18 augustus 2016, opgesteld door RLVA en goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt 
voorgesteld om het comfort van deze trage weg (TW 52 welke de verbinding maakt tussen Kleibergstraat en 
Kulkadetstraat) te verhogen door het aanleggen van een vlonderpad met trappenconstructie en dit op een gedeelte 

van het traject op de perceelsnummers 878 en 879 gelegen te Brakel , afdeling 1, sectie C. 
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 “AANLEGGEN VAN VLONDERPAD GELEGEN OP BW52 – KLEIBERG (BURREKEN)” werd 
een bestek met nr. 2020/053 opgesteld door de Milieudienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.030,00 excl. btw of € 9.716,30 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. 2020/053 en de raming voor de opdracht “AANLEGGEN VAN VLONDERPAD GELEGEN OP 

BW52 – KLEIBERG (BURREKEN)”, opgesteld door de Milieudienst 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 € 8.030,00 excl. 
btw of € 9.716,30 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. 
23. AANLEGGEN VAN VLONDERPAD EN ONTHAALZONE GELEGEN OP TW91 – PERREVELD (BURREKEN). 
Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuren. 
Aanleiding 
Conform de adviesnota dd. 18 augustus 2016, opgesteld door RLVA en goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt 
voorgesteld om het comfort van deze trage weg (TW 91 welke de verbinding maakt tussen Perreveld en Steenberg) 
te verhogen door het aanleggen van een vlonderpad met trapelementen. Er is ook een aftakking voorzien ter hoogte 

van de boomgaard. Momenteel is dit een verouderde trapconstructie met schutplanken. De aftakking vormt een 
harmonisch geheel met het vlonderpad en creëert een betere toegankelijkheid tot de boomgaard. 
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 “AANLEGGEN VAN VLONDERPAD EN ONTHAALZONE GELEGEN OP TW91 – PERREVELD 
(BURREKEN)” werd een bestek met nr. 2020/054 opgesteld door de Milieudienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.710,00 excl. btw of € 60.149,10 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. 2020/054 en de raming voor de opdracht “AANLEGGEN VAN VLONDERPAD EN 

ONTHAALZONE GELEGEN OP TW91 – PERREVELD (BURREKEN)”, opgesteld door de Milieudienst 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 € 49.710,00 excl. btw of € 60.149,10 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. 

24. Groenonderhoud perken 2021 + 2022. Gunningswijze + lastvoorwaarden. Goedkeuren. 

Aanleiding 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren; 
Geraamd bedrag: € 138.930,00 (excl. BTW). 
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, 5° (de dienstenopdracht wordt 
gegund aan de winnaar of een van de winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen) en artikel 57.  
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 “Groenonderhoud gemeentelijke perken 2021 + 2022” werd een bestek met nr. 
2020/063 opgesteld door de Milieudienst. 
Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten: 
  * Vast gedeelte : Deelopdracht 1 - 2021 (Geraamd op : € 69.465,00 excl. btw of € 84.052,65 incl. 21% btw) 
  * Vast gedeelte : Deelopdracht 2 - 2022 (Geraamd op : € 69.465,00 excl. btw of € 84.052,65 incl. 21% btw) 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.930,00 excl. btw of € 168.105,30 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. 2020/063 en de raming voor de opdracht “Groenonderhoud gemeentelijke perken 2021 + 
2022”, opgesteld door de Milieudienst 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 € 138.930,00 excl. btw of € 168.105,30 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. 
25. Maaien zijbermen 2021 + 2022. Gunningswijze + lastvoorwaarden. Goedkeuren. 

Aanleiding 
In 2021 en 2022 dient ook overgegaan te worden tot het maaien van de zijbermen en het uitmaaien van de 
grachten; 
In totaal zijn er ongeveer 151.000 m² zijbermen en 151.000 m² grachten die gemaaid dienen te worden; 
Het maaien van de zijbermen dient uitgevoerd te worden met het verwijderen van het maaisel en dit in 
overeenstemming met het wegbermbesluit; 
Een groot deel van onze gemeentewegen bestaat uit smalle wegen met onoverzichtelijke bochten; 

Het college stelt voor het maaien van de zijbermen voortaan uit te besteden voor 2 jaar (2021 – 2022) voor een 
geraamd bedrag van € 98.452,00 (excl. BTW). 
Regelgeving 
Het wegbermbesluit, goedgekeurd door de Vlaamse Executieve op 27 juni 1984; 
Het bermbeheerplan van de gemeente Brakel; 
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) en artikel 57; 
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 “Maaien zijbermen 2021 + 2022” werd een bestek met nr. 2020/064 opgesteld door de 
Milieudienst. 

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten: 
  * Vast gedeelte : Deelopdracht 1 - 2021 (Geraamd op : € 49.226,00 excl. btw of € 59.563,46 incl. 21% btw) 
  * Vast gedeelte : Deelopdracht 2 - 2022 (Geraamd op : € 49.226,00 excl. btw of € 59.563,46 incl. 21% btw) 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 98.452,00 excl. btw of € 119.126,92 incl. 21% btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van . 
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. 2020/064 en de raming voor de opdracht “Maaien zijbermen 2021 + 2022”, opgesteld door 
de Milieudienst 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 € 98.452,00 excl. btw of € 119.126,92 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. 
Openbare Werken 

26. Vernieuwen speeltoestellen speelterrein De Rijdt. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Goedkeuring. 
Regelgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 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 speeltoestellen speelterrein De Rijdt” werd een bestek met nr. 2020/051 

opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.250,00 excl. btw of € 99.522,50 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. 2020/051 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen speeltoestellen speelterrein De 
Rijdt”, 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 € 82.250,00 excl. btw of € 99.522,50 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. 
27. Fluvius. Overdracht openbare verlichting. Administratieve formaliteiten. Goedkeuring 
Regelgeving 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 279, 281, 283 en 
Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking; 
Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de beslissing d.d. 30 september 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het aanbod 
‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Intergem voor de activiteit openbare verlichting; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Intergem d.d. 16 december 2019 tot kapitaalverhoging per 1 juli 
2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 629.325,00 euro door middel van 25.173 Aov-aandelen en de 
kapitaalverhoging per 16 december 2019 van het variabel kapitaal ten bedragen van 7.728.800,00 euro door middel 
van 309.152 Aov-aandelen; 

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Intergem d.d. 16 december 2019 waarbij de 
gemeente Brakel als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang 16 december 2019; 
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Intergem, het inbrengverslag van de commissaris en 
notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente 
bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 877.475,38 euro, vertegenwoordigd door hetzij 26.324 aantal aandelen 
Aov en 219.375,38 euro in cash; 
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Intergem werd gestort op 14 februari 2020 op rekening van de gemeente 

Brakel; 
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de verwezenlijking van 
de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020; 
Gelet op het voorstel van Intergem om deze notariële akte te verlijden op 25 november 2020 om 14u00 op de 
campus te Melle, Brusselsesteenweg 199; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
ARTIKEL 1: 
Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Intergem d.d. 16 december 2019 

houdende de aanvaarding van de toetreding per 16 december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare 
verlichting tot Intergem en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2019. 

ARTIKEL 2: 
Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van hogervermelde inbreng 
in natura. 
ARTIKEL 3: 



Beslist de heer Marcel Saeytijdt, waarnemend voorzitter gemeenteraad en de heer Jürgen De Mets, algemeen 
directeur om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 25 november 2020 om 
14u00 op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199. 
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de artikelen 281 en 

283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon 

aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen. 
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht. 
ARTIKEL 4: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen alsook 
kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat 
(in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

28. Gebouwen. Renovatie dak kapel kerkhof Nederbrakel. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Goedkeuring. 
Regelgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 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 “Renovatie dak kapel kerkhof Nederbrakel” werd een bestek met nr. 2020/050 

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. 2020/050 en de raming voor de opdracht “Renovatie dak kapel kerkhof Nederbrakel”, 
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. 
29. Uitbreiding ambachtelijke zone. Naamgeving nieuwe wegenis "Industrielaan". Goedkeuring. 
Aanleiding 
Uitbreiding ambachtelijke zone. Solva. Wegenis. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 

Feiten, context en argumentatie 
Het bestaande ambachtelijke zone gelegen aan de Industrielaan wordt uitgebreid. 
De nieuwe wegenis krijgt een openbaar karakter. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de naam "Industrielaan" toe te kennen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 

Enig artikel : De gemeenteraad keurt de straatnaam "Industrielaan"goed voor de uitbreiding van de ambachtelijke 
zone.  
30. Gebouwen. Bouw nieuw administratief centrum, podiumzaal & muziekacademie. Aanstellen SOLVA 
als bouwheer. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Overwegende dat de gemeente Brakel de wens heeft om een nieuw administratief centrum, een nieuwe podiumzaal 
en een nieuwe muziekacademie te realiseren; 

Overwegende dat de gemeente Brakel lid is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA; 
Gelet op de statuten van SOLVA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit intergemeentelijk 
samenwerkingsverband ondermeer wordt bepaald als volgt: 
“……… 
2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het werkingsgebied door: 
………… 
2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen ervoor; het vervullen van de administratieve 

formaliteiten ervoor; de uitvoering ervan; de financiering ervan. 
………… 
2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids-, handels -, en ambachtsbedrijven, het 

vestigen van nieuwe ondernemingen, het benaarstigen van de recreatieve en culturele infrastructuur door : het 
bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp maken van terreinen, het bouwen of aanpassen van 
nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, 

verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke of rechtspersonen mits de 
voorwaarde ze te gebruiken waarvoor ze werden opgericht. 
………… 
2.5. de begeleiding en ondersteuning van projecten binnen bovenstaande werkingsvelden in beheer van deelnemende 



besturen door de administratie, technische en financiële opvolging ervan. 
…………”; 
Gelet uit artikel 30 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 volgt dat deze Wet niet van toepassing 
is op overheidsopdrachten geplaatst door een aanbestedende overheid bij een publiekrechtelijke rechtspersoon, 

wanneer de aanbestedende overheid - samen met andere aanbestedende overheden - op de publiekrechtelijke 

rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten; 
Vaststellende dat SOLVA: 
- het nodige doet teneinde de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan 
te leggen en een nieuwbouw op te richten;  
- in het verleden al dergelijke projecten heeft gerealiseerd; 
- aldus over de nodige theoretische expertise en praktische ervaring beschikt om de realisatie van dit project tot een 

goed einde te brengen; 
- bovendien ook de nodige financiële mogelijkheden heeft om de realisatie van dit project op korte termijn waar te 
maken; 
Overwegende dat het toevertrouwen van de opdracht tot de realisatie van een nieuw administratief centrum, een 
nieuwe podiumzaal en een nieuwe muziekacademie als voordeel heeft dat de eigen administratie niet met deze taak 
wordt bezwaard; 

Overwegende dat SOLVA bij het uitvoeren van de opdracht alle stappen steeds in nauw overleg met het 
opdrachtgevend bestuur zet; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze realisatie door SOLVA.  
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40. 

Met 17 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez), 5 onthoudingen (Jan Haegeman, 
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Artikel 1:  
SOLVA wordt aangesteld als bouwheer voor de realisatie van een nieuw administratief centrum, een nieuwe 
podiumzaal en een nieuwe muziekacademie. 
Artikel 2: 

De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze aanstelling, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA. De afdeling secretariaat wordt hiervan in kennis gesteld en 
met de uitvoering belast. 
31. Patrimonium. Groenstraat. Aanleg voetpad. Inlijven deel van het perceel 5de afdeling, sectie A 
perceel 493S. Ontwerpakte. Goedkeuring. 

Aanleiding 
Patrimonium. Groenstraat. Het verwezenlijken van het voetpad tussen de huisnummers 25/29. 

Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11° 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisname van het rooilijnplan van de Groenstraat goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 11 februari 1977. 
De goedkeuring van de gemeenteraad d.d. 17 februari 2020 houdende het voorstel om over te gaan tot het kopen 

van een deel van het perceel 5de afdeling, sectie A, perceel 493S en het college van burgemeester en schepenen 
kreeg de opdracht tot het aanstellen van een notaris en een erkende landmeter-expert 
De beslissing van het schepencollege d.d. 06 april 2020 houdende de aanstelling van de erkende landmeter-expert 
VDS Landmeters, Vierschaar 19, 9660 Brakel voor de opmaak van een opmetingsplan en een schattingsverslag van 
het voormeld perceel en de aanstelling van notaris Caroline Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel voor de opmaak 
en het verlijden van de akte in het voormeld dossier.  
Kennisname van het opmetingsplan en schattingsverslag opgemaakt door erkende landmeter-expert VDS Landmeters 

van een deel van een onroerend goed, Groenstraat, 5de afdeling, sectie A nr. 493S.  
Kennisname van de ontwerpakte opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van vennootschap Olemans & Vander 
Beken Geassocieerde notarissen houdende de aankoop van :de verkoopster : Mevr. Myriam Van Maldergem, 
Groenstraat 25 te Brakel 
-de koper : Gemeente Brakel 
-perceel grond : 5de afdeling, sectie A perceel 493V met een oppervlakte : 11,54 m² gelegen aan de Groenstraat 

-prijs : € 1.615,60 
Kennisname van het voorstel van het college om deze ontwerpakte goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 : De ontwerpakte "verkoop" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van Olemans & Vander Beken 
geassocieerde notarissen, zijnde :  
-de verkoopster : Mevr. Myriam Van Maldergem, Groenstraat 25 te Brakel 

-koper : Gemeente Brakel 
-perceel grond : 5de afdeling, sectie A perceel 493V met een oppervlakte : 11,54 m² gelegen aan de Groenstraat 
-prijs : € 1.615,60, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris. 
32. Patrimonium. Terwalle. Erfpacht. Perceel 4de afdeling, sectie A, nr. 114D (424,75m²). 
Ontwerpakte "Aanpassing erfpacht".   Goedkeuring. 
Aanleiding 

Patrimonium. Terwalle. Erfpacht perceel 4de afdeling, sectie B nr. 114D (424,75 m²). 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 

Feiten, context en argumentatie 
Kennisname van de ontwerpakte "aanpassing erfpacht" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van 
vennootschop Olemans & Vander Beken Geassocieerde notarissen, van het perceel 4de afdeling, sectie B nr. 114d 

(424,75 m²) in eigendom van de Kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst. 
Het voorstel van het college om deze ontwerpakte goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 



Artikel 1 : De ontwerpakte "aanpassing erfpacht" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van vennootschap 
Olemans & Vander Beken Geassocieerde notarissien, te Brakel, voor het perceel 4de afdeling, sectie B rn. 114d 
(424,75 m²), eigendom van de Kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de notaris. 

Sporthal 

33. Sportraad. Jaarverslag 2019. 
Aanleiding 
Het jaarverslag 2019 Sportraad Brakel. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 13°. 
Het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement houdende de 

werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele raad en 
sportraad. " 
Feiten, context en argumentatie 
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad. 
Met 22 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, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin 
De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019. 

34. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 DLB door raadslid V. Lenvain betreffende "gebruik ‘mijn 
mooie straat’-tool" 

Met 1 stem voor (Veronique Lenvain), 14 stemmen tegen (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, Karen Vekeman, Wesley Roos), 7 onthoudingen (Bart 
Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten) 
 
 
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 Waarnemend voorzitter, 
Marcel Saeytijdt 

 
 

 


