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De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 23 november 2020
Aanleiding
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 23 november 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. 23 november 2020 worden goedgekeurd.
2.
Punt toegevoegd cfr. artikel 63 decreet lokaal bestuur. Politieverordening van de burgemeester
van 9 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het
grondgebied van de gemeente Brakel.
Aanleiding
De politieverordening dd. 9 december 2020 op naam van de burgemeester.
Regelgeving
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1.
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van een manifestatie dd. 13 december 2020 en op basis van de analyse van de lokale politie, nam de
burgemeester dd. 9 december 2020 een besluit betreffende een politieverordening. Dit overeenkomstig artikel 134,
§1.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij niet door de raad worden bekrachtigd in de eerstvolgende
vergadering.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 9 december 2020.
3.
Punt toegevoegd cfr. artikel 63 decreet lokaal bestuur. Politieverordening van de burgemeester
van 10 december 2020 naar aanleiding van de aangekondigde protestactie dd. 13 december 2020 op het
grondgebied van de gemeente Brakel.
Aanleiding
De politieverordening dd. 10 december 2020 op naam van de burgemeester.
Regelgeving
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1.
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van een manifestatie dd. 13 december 2020 en op basis van de analyse van de lokale politie, nam de
burgemeester dd. 10 december 2020 een besluit betreffende een politieverordening. Dit overeenkomstig artikel 134,
§1.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij niet door de raad worden bekrachtigd in de eerstvolgende
vergadering.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester dd. 10 december 2020.
Openbare Werken
4.
Samenwerkingsverbanden. TMVW/Farys. Overeenkomst inzake de uitvoering van de
zuiveringsactiviteit.
Aanleiding
Het schrijven dd. 4 november 2020 op naam van Farys betreffende het voorstel tot het goedkeuren van de
samenwerking inzake de zuiveringsactiviteit.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 387 dat stelt dat gemeenten onderling overeenkomsten kunnen afsluiten.
De wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, het KB van 18 juni 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten in speciale sectoren en het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in
klassieke sectoren.

Feiten, context en argumentatie
Sedert 25 april 2005 is de gemeente aangesloten bij de TMVW inzake waterzuivering.
In het schrijven dd. 4 november 2020 stelt Farys voor de overeenkomst als bijlage houdende de zuiveringsactiviteit
goed te keuren. De duur van de overeenkomst is tot 2032 (duur van de opdrachthoudende vereniging).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De "overeenkomst tussen de Gemeente Brakel en TMVW inzake de uitvoering van de zuiveringsactiviteit"
wordt goedgekeurd.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Farys/TMVW.
5.
Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsplan nr. 9 (grondinneming nr. 300). Ontwerpakte (verkoop +
afstand pacht).
Aanleiding
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende “Aanleg fietspad langsheen Ronsesestraat.
Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend fietspad met
aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende goedkeuring van het bestek tot aanstelling van
een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de beslissing om deze
opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 juli 2004 betreffende “Aanleg fietspaden
Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
De beslissing van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen d.d. 17 juni 2008 betreffende het definitief
verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en Vloesberg,
Brakel – aanvulling”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2013 betreffende “Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsdossier.
Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 september 2013 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en TMVW”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2013 betreffende aanstelling van notaris
Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in het
onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 betreffende de goedkeuring van “ Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 februari 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat +
riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 maart 2015 betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Het besluit van de gemeenteraard d.d. 21 september 2015 betreffende definitieve goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de goedkeuring van ‘Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82, 83-177, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176, 179, 182, 186, 188-189,
190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de voorlopige goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231-233, 140-137,
247-248, dringende inneming 57 en 147);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 december 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106, 178-198);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154, 69, 112, 117,
140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235, 236 en 237, 238,
239, 243 en 244);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106, 133B, 140, 180181 en 183);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde overeenkomsten inzake
uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en 29, 38/01, 38
en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146, 159, 169 en
229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van het “lastenkohier verkopen
Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere aankoop in dit dossier,
opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten van de
innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87 en 177, 109 –
110 en 111);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 – 126 – 131 – 141 – 142 –
143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 april 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 –
132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 –
205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt

door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153 – 206 - 214
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 /
45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 207 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt door
notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 –
169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 04 september 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 november 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 – 72 – 75/164 –
76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 – 171/172/175 –
180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 170/183/228 en 300);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 maart 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de inneming 170 – 184 en 228 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 02 mei 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomst (inneming 27);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) overeenkomst (inneming 128-129)
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 88 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 november 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 70 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 127 - 128 - 129 en 21 binnen het project "Fietspad Ronsesestraat Grondverwervingsplan".
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 04 november 2019 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomst. (inneming 301)”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 02 december 2019 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
N48. Aquafinproject 20.470. Collector Molenbeek – fase 3. Ronsesestraat. Samenwerkingsovereenkomst +
addendem. Gemeente Brakel - Aquafin n.v. – AWV – TMVW”.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 februari 2020 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat
(onteigening 3-4-5-6). Gratis schenking percelen met woonhuis.”.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 juni 2020 betreffende de goedkeuring van "Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomst erfdienstbaarheid (inneming 24).
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van "Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsplan nr. 3-4-5-6 (oude innemingen 10.11-12-13). Ontwerpakte kosteloze grondafstand."
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van de ontwerpakte (verkoop + afstand pacht) opgemaakt door notaris Caroline Olemans aan de
gemeente Brakel, zijnde :
verkopers : mevr. Krista Verkest, Steenweg 214, 9572 Lierde
dhr. Kris Verkest, Lessensestraat 36, 9660 Brakel
dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel
pachter : dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie b nr. 1130L (1717 m²)
Inneming 300 (onteigening nr. 9) : verkoop tegen € 7.48182
afstand van pacht tegen € 1.424,11
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De onderstaande ontwerpakte (verkoop + afstand pacht) opgemaakt door notaris Caroline Olemans aan de
gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
verkopers : mevr. Krista Verkest, Steenweg 214, 9572 Lierde
dhr. Kris Verkest, Lessensestraat 36, 9660 Brakel
dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel
pachter : dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie b nr. 1130L (1717 m²)
Inneming 300 (onteigening nr. 9) : verkoop tegen € 7.48182
afstand van pacht tegen € 1.424,11.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder
en aan de financiële dienst van onze gemeente.

6.
Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsplan nrs. 7-8 (grondinneming nr. 27). Ontwerpakte (verkoop
+ uitwinningsschade).
Aanleiding
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende “Aanleg fietspad langsheen Ronsesestraat.
Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend fietspad met
aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2003 betreffende goedkeuring van het bestek tot aanstelling van
een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de beslissing om deze
opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 juli 2004 betreffende “Aanleg fietspaden
Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
De beslissing van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen d.d. 17 juni 2008 betreffende het definitief
verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en Vloesberg,
Brakel – aanvulling”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2013 betreffende “Fietspad Ronsesestraat. Onteigeningsdossier.
Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 september 2013 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en TMVW”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 oktober 2013 betreffende aanstelling van notaris
Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in het
onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 betreffende de goedkeuring van “ Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 februari 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat +
riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 maart 2015 betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Het besluit van de gemeenteraard d.d. 21 september 2015 betreffende definitieve goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de goedkeuring van ‘Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82, 83-177, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176, 179, 182, 186, 188-189,
190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende de voorlopige goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231-233, 140-137,
247-248, dringende inneming 57 en 147);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 december 2015 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106, 178-198);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154, 69, 112, 117,
140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235, 236 en 237, 238,
239, 243 en 244);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106, 133B, 140, 180181 en 183);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2016 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde overeenkomsten inzake
uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en 29, 38/01, 38
en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146, 159, 169 en
229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van het “lastenkohier verkopen
Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere aankoop in dit dossier,
opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten van de
innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87 en 177, 109 –
110 en 111);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 – 126 – 131 – 141 – 142 –
143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 april 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 –
132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 –
205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153 – 206 - 214
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 /
45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 207 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.

Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten, opgemaakt door
notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 –
169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 04 september 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 november 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 – 72 – 75/164 –
76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 – 171/172/175 –
180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 170/183/228 en 300);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 maart 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de inneming 170 – 184 en 228 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 02 mei 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomst (inneming 27);
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan (gewijzigde) overeenkomst (inneming 128-129)
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 88 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 november 2018 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 70 binnen het project “Fietspad Ronsesestraat. –
Grondverwervingsplan.” ;
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 betreffende de goedkeuring van de ontwerpakte, opgemaakt
door notaris Olemans, voor de innemingen 127 - 128 - 129 en 21 binnen het project "Fietspad Ronsesestraat Grondverwervingsplan".
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 04 november 2019 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomst. (inneming 301)”
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 02 december 2019 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat.
N48. Aquafingproject 20.470. Collector Molenbeek – fase 3. Ronsesestraat. Samenwerkingsovereenkomst +
addendem. Gemeente Brakel - Aquafin n.v. – AWV – TMVW”.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 februari 2020 betreffende de goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat
(onteigening 3-4-5-6). Gratis schenking percelen met woonhuis.”.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 juni 2020 betreffende de goedkeuring van "Fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomst erfdienstbaarheid (inneming 24)".
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van "Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsplan nrs; 3-4-5-6 (oude innemingen 10-11-12-13). Ontwerpakte kosteloze grondafstand."
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van de ontwerpakte (verkoop + uitwinningsschade) opgemaakt door Notaris Caroline Olemans aan de
gemeente Brakel, waarbij
- verkoper : dhr. en mevr. Marnic Loterman / Marleen Baele, Jagersstraat 15, 9660 Brakel
-ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B nr. 1127 E (307 m²) en 1127 F (67 m²)
-inneming 27 (onteigeningsplan nr. 7 - 8) : verkoop 374 m² volle eigendom tegen € 1.396,89
uitwinningsschade : 374 m² tegen € 310,42
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze ontwerpakte goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De onderstaande ontwerpakte (verkoop + uitwinningsschade) opgemaakt door Notaris Caroline Olemans
aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde
-verkoper : dhr. en mevr. Marnic Loterman / Marleen Baele, Jagersstraat 15, 9660 Brakel
-ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B nr. 1127 E (307 m²) en 1127 F (67 m²)
-inneming 27 (onteigeningsplan nr. 7 - 8) : verkoop 374 m² volle eigendom tegen € 1.396,89
uitwinningsschade : 374 m² tegen € 310,42.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel directeur
en aan de financiële dienst van onze gemeente
7.
Schenking twee auto's OCMW.
Aanleiding
De schenking van twee auto's door het OCMW.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 12°.
Feiten, context en argumentatie
Opzet van de schenking is het opnemen van de auto's in het beheer van de gemeente (onderhoud, brandstof,
verzekering,..).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad keurt de schenking van twee auto's door het OCMW goed.
8.
Gebouwen. Opheffing van het recht van opstal sporthal De Rijdt. Goedkeuring ontwerpakte.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Het bestuur is eigenaar van het hieronder beschreven goed.

Voor de realisatie van sporthal “De Rijdt” werd door Belfius Bank aan het bestuur een financiering met projectbeheer
toegestaan.
De akte financiering met projectbeheer houdende onder meer de toekenning van het recht van opstal werd
verleden voor de Heer Marnix De Groote, Burgemeester van de Gemeente Brakel, op 2 juli 1999, overgeschreven op
het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 15 juli 1999, formaliteit 69T-15/07/1999-08110.
De akte voorziet dat het bestuur aan Belfius Bank een recht van opstal verleent voor een periode die aanvangt op de
datum van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed door het bestuur en die eindigt op de dag waarop het
bestuur haar schuld zal hebben afgelost.
Het is op heden de wens van het bestuur om de verrichting financiering met projectbeheer om te zetten in een lening
zodat het recht van opstal gegeven door het bestuur aan Belfius Bank vervroegd kan opgeheven worden zodat er op
de site een parking kan aangelegd worden en waarna de uitbating van het sportcentrum zal overgedragen worden
aan Farys.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De ontwerpakte "Beëindiging opstalrecht" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van Olemans &
Vander Beken geassocieerde notarissen, tussen:
-de gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel en
-Belfius Bank, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
wordt goedgekeurd.
Het betreft de percelen gelegen te Jagerstraat 64, 9660 Brakel,
sectie A nummer 0415R P0000, sectie A 0415R P0001, sectie A 0415R P0002 en sectie A 0415S P0000.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de notaris.
Adviesraden
9.
Adviesraden. Culturele raad. Reglement waarborgfonds.
Aanleiding
Aanpassingen voorgesteld door de culturele raad aan het reglement waarborgfonds.
Deze aanpassingen werden goedgekeurd door de algemene vergadering van de culturele raad in zitting dd.
26/03/2020.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 13°.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het ontwerp van aangepast reglement en besliste dit op
een volgende gemeenteraad te agenderen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1, §1: Het subsidiereglement, zoals opgenomen in §2 van dit artikel, betreffende het waarborgfonds binnen de
culturele raad wordt goedgekeurd.
§2 Subsidiereglement betreffende het cultureel waarborgfonds binnen de culturele raad
Artikel 1: Doel
1° Samenwerking van verenigingen aangesloten bij de culturele raad bevorderen.
2° Mogelijkheid scheppen om culturele activiteiten te organiseren waarvan het eventuele financiële risico gedeeltelijk
gewaarborgd wordt door de culturele raad.
Artikel 2: De steun kan bekomen worden voor zowel culturele als vormende activiteiten.
Artikel 3: De activiteit moet gedragen worden door minstens 2 verenigingen die lid zijn van de culturele raad.
Artikel 4: De aanvragen moeten minstens 2 maanden op voorhand worden aangevraagd aan het bestuur van de
culturele raad (p.a. Gemeentebediende voor cultuur, gemeentehuis 1, Brakel) en omvatten:
1° aard van de manifestatie
2° plaats
3° datum en uur
4° namen der samenwerkende verenigingen. De aanvraag moet ondertekend (eventueel elektronisch) zijn door de
samenwerkende verenigingen.
5° raming der voorziene onkosten in detail + raming der voorziene inkomsten eveneens in detail : (inkom ontvangsten ; subsidies ; opbrengsten uit begeleidende verbruikersaktiviteiten ; e.a. ). Hieruit volgt het eventuele
kastekort dat zou kunnen ontstaan.
Dit tekort wordt gewaarbord tot max. 40 % van de geschatte kost van de activiteit. Dit geldt ook als de maximum
toelage die kan worden verkregen. De waarborg voor 40 % van de geschatte kostprijs geldt enkel voor het culturele
aspect van de manifestatie. De waarborg kan maximum 1000 euro bedragen.
Artikel 5: De aanvragen worden behandeld en goedgekeurd door het bestuur van de culturele raad. Naast het
geschatte tekort wordt 12,5 euro per meewerkende vereniging ter beschikking gehouden om de eventuele tekorten
aan te zuiveren.
Artikel 6: Uiterlijk twee maanden na de manifestatie dient het bestuur in het bezit te zijn van een gedetailleerd
verslag dat bestaat uit:
1° financiële afrekening
2° bewijsmateriaal dat de C.R. vermeld werd op de gemaakte publiciteit.
Aan de hand daarvan kan overgegaan worden tot een definitieve afrekening.
Er kunnen zich vier situaties voordoen.
1° Het tekort is groter dan het gewaarborgde bedrag, dan wordt het gewaarborgde bedrag uitgekeerd.; de 12,5 euro
extra zal de zure pil hopelijk verzachten.
2° Het tekort is exact zoals voorzien (utopisch): het goedgekeurde bedrag blijft onveranderd en dient om het tekort
te dekken. De 12,5 euro extra geeft de organiserende verenigingen toch nog een kleine winst niettegenstaande zij
een deficitaire activiteit hebben georganiseerd.
3° Het tekort is kleiner dan voorzien : het goedgekeurde bedrag wordt aangepast zodat het werkelijke tekort wordt
gedekt door de steun vanwege de culturele raad. Het teveel in het goedgekeurde bedrag gaat terug naar het
waarborgfonds van de culturele raad; de 12,5 euro extra wordt uitbetaald aan de organiserende verenigingen en
betekent toch nog een kleine winst niettegenstaande zij een deficitaire activiteit hebben georganiseerd.
4° Er is geen tekort ; de organisatie kan afgesloten worden met winst. Het goedgekeurde bedrag gaat in dit geval
volledig terug naar het waarborgfonds van de Culturele Raad. De 12,5 euro extra dient nu om de minimale winst voor
de organiserende verenigingen te waarborgen. Indien de winst uit de organisatie meer dan 12,5 euro per vereniging
bedraagt keert ook deze 12,5 euro extra terug naar het waarborgfonds van de Culturele Raad. Indien de winst uit de
activiteit minder dan 12,5 euro per vereniging bedraagt wordt de 12,5 euro extra gebruikt om de winst per vereniging
op te trekken.

Artikel 7: Het bestuur bepaalt per jaar in zijn begroting het bedrag dat voorzien wordt in het waarborgfonds om deze
steunwerking mogelijk te maken. Dit bedrag kan per jaar niet overschreden worden. Als bepaalde manifestaties
opgesplitst worden in deelmanifestaties waarvoor een afzonderlijke aanvraag wordt ingediend, dan zal de tweede
manifestatie die aangevraagd werd pas uitbetaald worden op het einde van het boekjaar als daar voldoende
financiële ruimte voor is. Als er meerdere aanvragen op de wachtlijst staan zal de rest van het budget proportioneel
verdeeld worden.
Artikel 8: Ten laatste 1 maand na ontvangst van de aanvraag (2 maand tijdens de zomervakantie) geeft de culturele
raad melding van de beslissing van het bestuur omtrent de aanvaarding van de aanvraag met vermelding van het
gewaarborgde bedrag.
Artikel 9: De organiserende vereniging stuurt een uitnodiging voor de manifestatie en/of receptie naar de voorzitter
van de culturele raad p.a. Dienst Cultuur, gemeentehuis, marktplein 1 Brakel.
Artikel 10: De publiciteit voor de manifestaties die tot stand komt met steun vanwege de Culturele raad moeten de
vermelding "Met steun van de Gemeentelijke Culturele Raad" bevatten.
Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de culturele raad.
10.
Adviesraden. Culturele raad. Reglement vormingswerk.
Aanleiding
Aanpassingen voorgesteld door de culturele raad aan het reglement vormingswerk.
Deze aanpassingen werden goedgekeurd door de algemene vergadering van de culturele raad in zitting dd.
26/03/2020.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 13°.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het ontwerp van aangepast reglement en besliste dit op
een volgende gemeenteraad te agenderen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1, §1: Het subsidiereglement, zoals opgenomen in §2 van dit artikel, betreffende het vormingswerk binnen de
culturele raad wordt goedgekeurd.
§2 Subsidiereglement betreffende het vormingswerk binnen de culturele raad
Artikel 1: Enkel vormende activiteiten komen in aanmerking. Daaronder wordt verstaan :
1° Voordracht met nabespreking ;
2° Gespreksgroepen onder leiding van een gespreksleider ;
3° Dia-reeksen met nabespreking ;
4° Films met nabespreking ;
5° Studiedagen door de vereniging georganiseerd ;
6° Studieuitstappen ;
7° Lessenreeksen door de vereniging zelf georganiseerd.
Artikel 2: De activiteit moet passen in een prioriteitenprogramma, per werkjaar (van september tot augustus)
vastgelegd door de Culturele Raad. Thema's:
1° Opvoeding van kinderen ;
2° Literatuur en taal (Leesclubs, nieuwe spelling, boekbespreking, literaire avond...) ;
3° Kunstbeleving ( bezoek aan musea, kunstatelier, bezoek aan theater met voorstelling);
4° Alcohol - drugs- en drugsproblematiek ;
5° Natuur en natuurbeleving ;
6° Racisme ;
7° Kennismaking met vreemde culturen en derde-wereldlanden ;
8° Geweld ;
9° Gezondheidsproblematiek ;
10° Media en Communicatie.
11° Geschiedenis, familiekunde en volkskunde.
12° Gezin en relaties
Artikel 3: De tussenkomst moet minstens 2 maand op voorhand worden aangevraagd met vermelding vazn plaats en
datum van de activiteit. De aanvraag kan elektronisch gebeuren maar het vroegere formulier mag ook nog gebruikt
worden.
Artikel 4: Manifestaties met partijpolitieke inslag komen niet in aanmerking.
Artikel 5: De aanvragen worden behandeld en goedgekeurd door het bestuur van de Culturele Raad.
Artikel 6: Enkel verenigingen die volwaardig lid zijn van de Culturele Raad en voldoen aan de statutaire bepalingen
komen in aanmerking.
Artikel 7: Elke aangesloten vereniging kan per kalenderjaar driemaal genieten van de stimuleringstoelage. Het bedrag
is vastgelegd op 125 euro per activiteit. De verenigingen kunnen per jaar nog een tweede en een derde activiteit
aanvragen. Het totaal van de toelagen mag het begrootte bedrag voor het kalenderjaar niet overtreffen. De
afrekening voor de derde activiteit gebeurt pas op het einde van het kalenderjaar op basis van het resterende budget
vermits elke vereniging recht heeft op minstens twee betoelagingen. Indien het budget niet toereikend is om alle
derde aanvragen uit te betalen, dan wordt het resterende bedrag proportioneel verdeeld.
Artikel 8: De activiteit mag door l vereniging of door verschillende verenigingen samen worden georganiseerd;
Artikel 9: Voor één activiteit kan slechts door één vereniging een toelage worden aangevraagd, ook al is het een
samenwerking.
Artikel 10: De aanvragen moeten gericht worden aan het bestuur van de Culturele Raad, die beslist tot het opnemen
van de activiteit als vormingsactiviteit. De betrokken vereniging wordt binnen de 2 maand verwittigd van de
beslissing van het bestuur.
Artikel 11: De aanvraag omvat:
1° Titel van de manifestatie
2° plaats en datum en uur, naam van de spreker of gespreksleider
3° de vorm van de activiteit (zie artikel 1) en het thema (zie artikel 2).
Artikel 12: De uitbetalingen ( voor de eerste aangevraagde aktiviteit) gebeuren nadat de vereniging een bondig
verslag, binnen de maand nadat de activiteit plaats vond, overgemaakt heeft en na goedkeuring van dit verslag door
het bestuur. Voor de eventuele derde activiteit gebeurt dat bij de eindafrekening.
Artikel 13: De activiteit moet ook voor niet leden toegankelijk zijn. De publiciteit moet dan ook ruim gevoerd worden
(pers). Elke aanvraag die binnenkomt wordt automatisch in de kultuurkalender opgenomen.
Artikel 14: De publiciteit voor de manifestaties die tot stand komen met steun vanwege de Culturele raad moeten de
vermelding "Met steun van de Gemeentelijke Culturele Raad" bevatten.

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de culturele raad.
11.
Adviesraden. Culturele raad. Subsidiereglement naar aanleiding van niet-gebruikte kredieten
2020.
Aanleiding
Als gevolg van de Corona-pandemie viel de werking van de adviesra(a)d(en) in de loop van 2020 stil. Dit was ook het
geval voor de tientallen verenigingen, lid van de culturele raad.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende "algemeen reglement betreffende de
gemeentelijke adviesraden".
Het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende het huishoudelijke reglement van de culturele raad.
Feiten, context en argumentatie
Als gevolg van de Corona-pandemie viel de werking van de adviesra(a)d(en) in de loop van 2020 stil. Dit was ook het
geval voor de tientallen verenigingen, lid van de adviesraad.
Overeenkomstig het meerjarenplan, werd voor 2020 een krediet van X euro toegekend aan de culturele raad. Opzet
was om dit te gebruiken voor de werking van de adviesraad, evenementen door de adviesraad georganiseerd en het
financieel ondersteunen van verenigingen via de toepasselijke subsidiereglementen (waarborgfonds, podiumkunsten,
vormingswerk).
Op basis van het jaarlijks jaarverslag, gebeurt (al dan niet) een saldering van het daaropvolgend jaarlijks krediet.
Opzet is dat de adviesraden geen "spaarrekening" moeten opbouwen.
Als gevolg van de Corona-pandemie, is er een grote onderbenutting van de kredieten. In het licht van de vorige
paragraaf, zou het volgend jaarlijks krediet dus geminderd worden met het saldo van de onderbenutting. Het bedrag
van de onderbenutting bedraagt:
1° Podiumkunsten: krediet 2020: 7000 euro - Uitgegeven 2020: 0 euro - Onderbenutting 2020 (krediet-uitgegeven):
7000 euro
2° Waarborgfonds: krediet 2020: 8000 euro - Uitgegeven 2020: 3665 euro - Onderbenutting 2020 (kredietuitgegeven): 4335 euro
3° Vormingswerk: krediet 2020: 5600 euro - Uitgegeven 2020: 1625 euro - Onderbenutting2020 (kredietuitgegeven): 3975 euro
Totaal van de onderbenutting: 15.310 euro
Het college wenst echter deze niet-gebruikte kredieten die bestemd waren voor verenigingen (waarborgfonds,
podiumkunsten, vormingswerk), alsnog éénmalig aan de verenigingen te zien uitkeren.
In schoot van de culturele raad werd hiertoe een voorstel uitgewerkt; hiermee ook rekening houdend met
bijvoorbeeld activiteiten die alsnog werden georganiseerd (bijvoorbeeld voor de start van de Corona-pandemie of die
"Corona-proof" werden georganiseerd de voorbije maanden en reeds een subsidie ontvingen).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Aan de culturele raad wordt toelating verleend tot het uitbetalen van onderstaande subsidies:
1° Waarborgfonds (totaal: 1350 euro)

Gezinsbond in de rand- welzijnsschakel Brakel - Lierde: 325 euro

Braekelclub - OVRASCOFOB: 1025 euro
2° Vormingswerk (totaal: 3850 euro)

ACV Brakel: 125 euro + 125 euro

CM Ziekenzorg: 125 euro

Davidsfonds Brakel-Lierde: 125 euro + 125 euro + 85 euro

FOCA: 85 euro

Gezinsbond Nederbrakel: 125 euro

Gezinsbond in de rand: 125 euro

GHK Triveriuis: 125 euro

Kind en Preventie: 125 euro

KVG Brakel: 125 euro + 125 euro + 85 euro

KVLV Opbrakel: 125 euro + 125 euro + 85 euro

Landegelijke Gilde Everbeek Parike Opbrakel: 85 euro

Neos Brakel: 125 euro + 85 euro

Okra Nederbrakel: 125 euro + 85 euro

Okra Opbrakel: 125 euro + 125 euro + 85 euro

Okra Zegelsem: 125 euro + 125 euro

Parnassos: 125 euro + 125 euro

Tuinhier: 125 euro + 85 euro

Welzijnsschakels Brakel - Lierde: 125 euro + 125 euro + 85 euro
3° Podiumkunsten (totaal: 6999,97 euro euro)

Die Bronne: 556,08 euro

KH De Eendracht: 1856,21 euro

Fanfare Vrije Kunstkring: 1836,19 euro

Accordeon groep VIOS: 1828,40 euro

Toneelgroep Elsuth: 767,39 euro

Volkskunstgroep Perreken: 155,70 euro
Algemeen totaal: 12.199,97 euro
12.
Adviesraden. Jaarverslag 2019 jeugdraad.
Aanleiding
Het jaarverslag 2019 jeugdraad 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 volgende gemeenteraad.
Met 21 niet gestemd (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman,

Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky
Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019
13.
Adviesraden. Jaarverslag 2019 Middenstand.
Aanleiding
Het jaarverslag 2019 seniorenraad 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 volgende gemeenteraad.
Met 21 niet gestemd (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky
Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019
14.
Adviesraden. Jaarverslag 2019 culturele raad.
Aanleiding
Op het einde van ieder kalenderjaar stelt de gemeentelijke culturele raad een jaarplan op van het vorige werkjaar.
Feiten, context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen nam tijdens het college van 26/10/2020 kennis van het jaarplan 2019
van de gemeentelijke culturele raad.
Met 21 niet gestemd (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky
Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 op naam de gemeentelijke culturele raad.
15.
Adviesraden. Jaarverslag 2019 seniorenraad.
Aanleiding
Het jaarverslag 2019 seniorenraad 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 volgende gemeenteraad.
Met 21 niet gestemd (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman,
Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky
Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019
Sporthal
16.
Samenwerkingsverbanden. BSD Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening en balans
2019, verificatieverslag 2019 en begroting 2020.
Aanleiding
Goedkeuren van de resultatenrekening, balans en de begroting van de Interlokale Vereniging (ILV) Burensportdienst
Vlaamse Ardennen.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 392.
De overeenkomst dd. 27 maart 2018 betreffende de oprichting van de interlokale vereniging "Burensportdienst
Vlaamse Ardennen".
Feiten, context en argumentatie
De burensportdienst vraagt de goedkeuring van resultatenrekening, balans, verificatieverslag 2019 en de begroting
2020.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De resultatenrekening, balans en verificatieverslag van 2019 en de begroting van 2020 van de
Interlokale Vereniging (ILV) Burensportdienst Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging.
School
17.
Gemeentelijk onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor leerlingenbegeleiding.
Aanleiding
Email dd 19 november 2020 van de heer Bart De Boitselier, directeur gemeenteschool, betreffende verlenging
samenwerkingsovereenkomst met CLB! Oudenaarde
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14;
Decreten en Besluiten per niveau: Basisonderwijs
Het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°;
Feiten, context en argumentatie

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon
basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds
beroepssecundair onderwijs én op de leertijd samenwerkingsafspraken maken om erkend te worden of te blijven (de
centra voor leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen nieuwe
aanvraag tot erkenning indienen)
De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding
op zich nemen.
De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit; dat een invulling en uitwerking in alle
fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat.
De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor iedere fase van het zorgcontinuüm
en zij wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door schoolexterne instanties.
De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en daarom het initiatief nemen tot
het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.
Het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding, zoals goedgekeurd bij het besluit van de
gemeenteraad van 21 maart 2003 werd opgezegd uiterlijk 31 december 2019; er diende met ingang van 1 januari
2020 samenwerkingsafspraken gemaakt te worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft geleid heeft tot de
samenwerkingsovereenkomst als bijlage;
Het overleg met de schoolraad over deze samenwerkingsovereenkomst gebeurde op 22 oktober 2020; dit werd
unaniem goedgekeurd;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel 1 : De "Samenwerkingsovereenkomst met CLB GO Oudenaarde-Geraardsbergen GSB Brakel SYMondersteuningsnetwerk" wordt met ingang van 1 september 2020 goedgekeurd zoals in bijlage van deze
beslissing.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het CLB GO Oudenaarde - Geraardsbergen.
Financiële Dienst
18.
Samenwerkingsverbanden. BVLAR. Exploitatie- en investeringstoelage 2021. Goedkeuring.
Aanleiding
De toelagen voor BVLAR voor het jaar 2021 zijn:
- € 358.220 exploitatietoelage
- € 57.468 investeringstoelage
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De gewone toelage 2021 aan de BVLAR bedraagt € 358.220. De buitengewone toelage 2021 aan de BVLAR
bedraagt € 57.468. De raad keurt beide toelagen goed.
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Art. 3: Overeenkomstig artikel 252, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dit besluit te vermelden op de lijst
ad hoc die voor kennisname wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie.
19.
Samenwerkingsverbanden. Lokale politie Brakel. Exploitatie- en investeringstoelage 2021.
Goedkeuring.
Aanleiding
Naar aanleiding van de meerjarenplanning van de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm wordt voorgesteld
om volgende toelagen te voorzien voor 2021
- exploitatietoelage € 1.494.202
- investeringstoelage € 116.943
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur.
Feiten, context en argumentatie
De toelagen van de gemeenten dienen om de politiebegroting 2021 financieel sluitend te maken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : De exploitatietoelage dienstjaar 2021 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-HorebekeMaarkedal-Zwalm, zijnde € 1.494.202 wordt goedgekeurd.
De investeringstoelage dienstjaar 2021 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-MaarkedalZwalm, zijnde € 116.943 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de Voorzitter van de politiezone.
20.
Financiën. Meerjarenplanaanpassing gemeente Brakel 2020-2025-2. Vaststelling.
Aanleiding
Het opstellen van het meerjarenplan 2020-2025, wijziging 2.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41 en artikel 249 tot en met 259.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de
provinciale besturen. Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen.
Omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Feiten, context en argumentatie
Beide entiteiten, gemeente en OCMW, blijven als aparte rechtspersonen bestaan.
De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen in uitvoering van artikel 249 van het decreet lokaal bestuur elk hun deel
van de meerjarenplanwijziging 2020-2025, wijziging2, vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad de
meerjarenplanwijziging 2020-2025,wijziging 2, gedeelte OCMW, goed.
Het ontwerp van de meerjarenplanwijziging 2020-2025,wijziging 2, wordt voorgelegd ter vaststelling aan de
gemeenteraad. Het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor gemeente en ocmw samen. Het meerjarenplan 20202025 (schema M2 pagina 32-33 van mjpw 2 in bijlage bij dit besluit) is financieel in evenwicht gezien het beschikbaar

budgettair resultaat voor elk jaar groter is dan nul. De autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde
autofinancieringsmarge voor 2025 zijn positief.
Met 13 stemmen voor (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens,
Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 onthoudingen (Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique
Lenvain, Bart Morreels, Franky Bogaert, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Artikel. 1: Het gemeentelijk aandeel van wijziging 2 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt vastgesteld; zoals in
bijlage opgenomen.
21.
Financiën. Meerjarenplanaanpassing ocmw Brakel 2020-2025-2. Goedkeuring.
Aanleiding
Opstellen meerjarenplanaanpassing 2020-2025-2
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Decreet lokaal bestuur, artikel 249 tot en met 259.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen.
Feiten, context en argumentatie
Beide entiteiten, gemeente en OCMW, blijven als aparte rechtspersonen bestaan.
De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen in uitvoering van artikel 249 van het decreet lokaal bestuur elk hun deel
van het meerjarenplanaanpassing 2020-2025-2 vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het
meerjarenplanaanpassing 2020-2025-2, gedeelte OCMW, goed.
Het meerjarenplanaanpassing 2020-2025-2 werd vastgesteld door de OCMW-raad, voorafgaand aan deze
goedkeuring.
Het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor gemeente en ocmw samen.
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025-2 (schema M2 pagina 32/33 van mjp-aanpassing 2020-2025/2 in bijlage bij
dit besluit) is financieel in evenwicht gezien het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar groter is dan nul.
De autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025 zijn positief.
Met 13 stemmen voor (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Sabine Burens,
Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 onthoudingen (Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique
Lenvain, Bart Morreels, Franky Bogaert, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Art. 1 : Het meerjarenplan 2020-2025 gedeelte OCMW, zoals eerder vastgesteld door de OCMW-raad, wordt
goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,
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De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad,
Marcel Saeytijdt

