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Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 28 december 2020
Aanleiding
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 28 december 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. 28 december 2020 worden goedgekeurd.
Grondgebied
2.
Beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2 en artikel 40, §1 en §2.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel VI.
Decreet 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning.
Het Handhavingsbesluit van 9 februari 2018.
Feiten, context en argumentatie
Visie
Het handhaven op stedenbouwkundige overtredingen is naast plannen en vergunnen de derde noodzakelijke pijler
van een degelijk gemeentelijk ruimtelijk beleid. Zonder een spreekwoordelijke stok achter de deur kunnen te veel
opgelegde voorwaarden dode letter blijven of bestaat de kans dat bewust gekozen wordt voor het niet aanvragen van
een omgevingsvergunning voor ruimtelijke handelingen, een procedure die soms als
omslachtig en tijdrovend wordt ervaren.
Het organiseren van de omgeving door middel van ruimtelijke ordening en stedenbouw kan en mag echter niet
doorkruist worden door het eigengereid optreden van burgers die onvergunde maar vergunningsplichtige handelingen
uitvoeren zoals het optrekken van constructies, het wijzigen van functies, het ophogen van terreinen, … Bovendien
wordt het als uiterst onrechtvaardig beschouwd dat stedenbouwkundige overtredingen in stand gehouden kunnen
worden en op die manier onrechtmatige ruimtelijke of financiële voordelen creëren. Vaak zijn overtredingen ronduit
storend voor omwonenden of nefast in het straatbeeld van onze mooie gemeente.
Het Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening (hierna: Beleidsplan) heeft als ambitie het respect voor de
stedenbouwkundige regels te vergroten door waar nodig correctief op te treden.
Handhaving is echter méér dan dat en begint bij degelijke en duidelijke informatie vooraf. Bijsturing op het terrein
wanneer het dreigt mis te lopen, voldoende kansen bieden om een onrechtmatige situatie aan te passen tot een
rechtmatige en desnoods de handeling stilleggen om verder onheil te voorkomen, zijn bij uitstek preventieve
maatregelen die maximaal zullen ingezet worden.
Het Beleidsplan concretiseert dus de mogelijkheden die de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) biedt
en legt specifieke, lokale accenten in de vorm van gemeentelijke prioriteiten.
Om dit alles in goede banen te leiden gaat de gemeente op zoek naar een ‘Handhavingsambtenaar’. Hij zal op
autonome wijze instaan voor de goede uitvoering van dit Beleidsplan en fungeren als centraal aanspreekpunt voor
o.m. klachten en alle info m.b.t. stedenbouwkundige overtredingen.
Zaken die hoofdzakelijk door andere, meer specifieke regelgeving worden beheerst zoals
energieprestatie of veiligheidscoördinator, of zaken die slechts onrechtstreeks met de
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te maken hebben
zoals klachten over burenhinder, mobiliteit, parkeerhinder, milieu-inbreuken, … worden niet in dit Beleidsplan
opgenomen. Waar mogelijk zal de burger dan verwezen worden naar bv. de vrederechter, Agentschap Natuur en Bos/
Handhaving, het Vlaams Energieagentschap, de Vlaamse Wooninspectie,…
Kortom: het Beleidsplan betracht objectief, transparant en gestructureerd stedenbouwkundige overtredingen zoveel
als mogelijk te voorkomen en te corrigeren waar nodig, met als doel de goede ruimtelijke ordening van Brakel, te
bewaken voor nu en morgen.

Prioriteiten
De gemeentelijke handhaving zal zich toespitsen op de prioriteiten die de gemeenteraad (hierna: GR) vastlegt. Deze
prioriteitenbepaling laat de gewestelijke handhavingsprioriteiten onverlet. Bovendien bestaat er een categorie van
‘gezamenlijke prioriteiten’ waarin de gewestelijke inspectiediensten ondersteuning kunnen bieden.
De GR bepaalt echter zelfstandig zijn prioriteiten teneinde voldoende continuïteit en autonomie te waarborgen en
omdat de gewestelijke diensten bijkomende eigen criteria hanteren zoals vastgelegd in het handhavingsprogramma,
die niet van toepassing zijn op de gemeente.
Dit betekent geenszins dat de handhavingsambtenaar steeds tout seul zal opereren: integendeel zal steeds maximaal
aansluiting gezocht worden met de gewestelijke diensten en overleg geïntensifieerd worden voor een uniforme en
rechtszekere handhaving vanuit een samenwerkende visie.
De prioriteiten zijn bepaald op basis van de bekommernissen van de GR m.b.t. de karakteristieken van de gemeente
en de ervaring van de dienst grondgebiedszaken, en zijn onderling evenwaardig.
Feiten die onder de prioriteiten vallen, zullen principieel steeds het volledige handhavingstraject doorlopen. Nietprioritaire overtredingen worden ook vastgesteld bij p.v., maar zullen niet het handhavingstraject doorlopen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Artikel 1. De raad keurt onderstaand Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening goed.
Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening
Artikel 1: Voorwaarden opgelegd in stedenbouwkundige of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige
handelingen, verkavelingsvergunningen of omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.
Stedenbouwkundige en omgevingsvergunningen worden vaak voorwaardelijk verleend.
Deze voorwaarden slaan op het constructief/visueel/functioneel/… aanvaardbaar maken van een concreet project
binnen de directe omgeving en hebben als doel het evenwicht op het betrokken perceel zelf en zeker tussen
percelen onderling te bewaren.
Er wordt verondersteld dat deze voorwaarden noodzakelijk zijn om de vergunning te kunnen verlenen.
De loutere miskenning van deze voorwaarden is dus een voldoende basis om als prioritair op te volgen.
Voorbeelden (niet-limitatief):
- te respecteren afstandsregels;
- bepalingen m.b.t. opgelegd of uitgesloten materiaalgebruik of afwerking;
- specifiek uitgesloten constructies, handelingen of functies;
- voorwaarden opgelegd naar aanleiding van een bezwaarschrift;
- afwezigheid van waterput, infiltratievoorzieningen of een groenscherm,
- rooien van te behouden bomen;
-…
Artikel 2: Verharding
Het geheel of gedeeltelijk verharden van een terrein heeft steeds een invloed op de waterhuishouding van het
terrein. Het maakt infiltratie van oppervlaktewater op eigen terrein minder evident of genereert mogelijk
overlast op aanpalende percelen door een versnelde afvoer, al dan niet naar het publieke domein of
rioleringsstelsel, met lokale wateroverlast tot gevolg. Verharding kan tevens leiden tot ongewenste
neveneffecten zoals het parkeren van voertuigen of het opslaan van materialen, materieel of afval.
Het onrechtmatig verharden van een terrein - méér dan vergund, en rekening houdende met de specifieke
vrijstellingen - zal steeds als prioritair opgevolgd worden. Of de verharding volgens bepaalde criteria (al dan niet
gedeeltelijk) waterdoorlatend is, is daarbij niet relevant.
Voor deze misdrijven wordt bij toepassing van art. 6.3.1,§1 VCRO in principe het reëel herstel in plaats van het
fictief herstel gevorderd, wegens de nefaste gevolgen van dit type misdrijf.
Artikel 3: Reliëfwijziging
Het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf op een terrein zonder of in strijd met een vergunning, is ruimtelijk
steeds ongewenst. Onder het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf wordt feitelijk iedere manipulatie aanzien zoals
het aanvullen, ophogen, uitgraven of uitdiepen van een terrein, waardoor o.m. de aard of de functie van het
terrein wijzigt. Onder ‘aard’ en ‘functie’ van het terrein wordt o.m. ook de invloed op de bestemming, het
feitelijke gebruik of het uitzicht bedoeld. Dit is een kwalitatief en niet (louter) een kwantitatief criterium.
Reliëfwijzigingen geven vaak aanleiding tot wateroverlast. Ze kunnen door navolging op (kleinere) percelen een
cascade-effect creëren of dwingen aanpalenden tot het opstarten van (burgerlijke) procedures.
Op onbebouwde percelen kunnen reliëfwijzigingen bijkomend aanleiding geven tot bijvoorbeeld (niet limitatief):
- andere feitelijke functies zoals een weiland dat een zandpiste wordt of
- het verstoren van de biodiversiteit doordat de humuslaag vernietigd wordt of
- inname of inrichting natuur- of agrarisch gebied als tuin.
-…
Het onrechtmatig wijzigen van het reliëf op een terrein zal steeds als prioritair opgevolgd worden.
Voor deze misdrijven wordt bij toepassing van art. 6.3.1,§1 VCRO in principe het reëel herstel in plaats van het
fictief herstel gevorderd, wegens de nefaste gevolgen van dit type misdrijf.
Artikel 4: Functiewijziging
Het bepalen van de juiste, toegelaten functie in een bepaald gebouw of constructie is één van de meest
essentiële taken van stedenbouw. Dit heeft niet alleen te maken met de bestemming van het gebied, maar
eveneens met het zoeken naar evenwicht tussen de diverse noden en verwachtingen. Het impliceert ook toezicht
op het vermijden van
(potentiële) conflicten.
Het belang van de functiewijziging wordt onderstreept door de (relatief recente) wijziging en verfijning van het
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen dat actueel in art. 2
in 10 onderscheiden hoofdfuncties voorziet.
Omdat functiewijzigingen vaak niet binnen de gewestelijke (gebiedsgerichte) prioriteiten vallen en de gemeente
bij uitstek zicht heeft op lokale gevoeligheden zoals leefbaarheid en mobiliteit, zijn functiewijzigingen in ieder
geval te weerhouden als prioriteit.
Voorbeelden (niet-limitatief):
- Ruimte als appartement vergund, wordt opgericht of ingericht als kantoorruimte,
- Handelszaak wordt omgevormd tot horecagelegenheid,
-…
Per geval zal bekeken worden of regularisatie een mogelijkheid is, dan wel de meerwaarde of
aanpassingswerken naar de vergunde toestand, al dan niet in de vorm van een minnelijke schikking, conform de
decretale rangorde.

Artikel 5:. Opsplitsen van woningen en/of de creatie van woonentiteiten in niet daartoe bestemde of geschikte
gebouwen
Het wijzigen van het aantal woongelegenheden is een prioritair thema omdat het naast stedenbouw eveneens
huisvesting betreft. Het onoordeelkundig wijzigen van het aantal woongelegenheden of het vestigen van een
woonentiteit in een daarvoor niet bestemd gebouw/constructie, kan voor overlast, overbezetting van het terrein
of inferieure woonvormen zorgen. Niet zelden zijn burgers in een meer kwetsbare positie daarvan het
slachtoffer. Deze prioriteit heeft dus naast een stedenbouwkundige, ook een sociale component.
Per geval zal bekeken worden of regularisatie een mogelijkheid is, dan wel de meerwaarde of
aanpassingswerken naar de vergunde toestand, al dan niet in de vorm van een minnelijke schikking, conform de
decretale rangorde.
Artikel 6: Aansnijden van open ruimte
De gemeente kent diverse en unieke gebieden zonder of met slechts beperkte structurele
aantastingen. Deze ruimtelijk kwetsbare gebieden, maar ook agrarische gebieden verdienen de hoogst mogelijke
attentie om aantastingen ook in de toekomst te vermijden. In deze gebieden zal een zero tolerance gelden om
de natuurontwikkeling ongestoord te laten en de natuurbeleving voor inwoners en bezoekers te maximaliseren.
Voor deze misdrijven wordt bij toepassing van art. 6.3.1,§1 VCRO in principe het reëel herstel in plaats van het
fictief herstel gevorderd, wegens de nefaste gevolgen van dit type misdrijf.
Gelet op de gewestelijke bevoegdheden, wordt door middel van bilateraal overleg op dossierniveau de
samenwerking bekeken, o.m. met de afdeling Omgevingsinspectie en Agentschap Natuur en Bos/ Handhaving, al
naargelang het geval.
Artikel 7: Groen
Onder deze categorie vallen overtredingen die het groene karakter en dus de eigenheid van de gemeente
aantasten. Specifiek betreffen het overtredingen m.b.t. het onvergund rooien van bomen of het (niet) niet
overgaan tot herplanten van bomen binnen de gestelde termijn zoals werd opgelegd in de afgeleverde
vergunning. aanplanten van bomen indien als voorwaarde in de vergunning opgelegd.
Voor deze misdrijven wordt bij toepassing van art. 6.3.1,§1 VCRO in principe het reëel herstel in plaats van het
fictief herstel gevorderd, wegens de nefaste gevolgen van dit type misdrijf.
Artikel 8: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
Bestaande en toekomstige gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn te handhaven omdat hier ten
volle het subsidiariteitsbeginsel geldt en deze verordeningen expliciet inspelen op louter gemeentelijke
belangen.
Per geval zal bekeken worden of regularisatie een mogelijkheid is, dan wel de meerwaarde of
aanpassingswerken naar de vergunde toestand, al dan niet in de vorm van een minnelijke schikking, conform de
decretale rangorde.
Artikel 8: Methodiek
Met methodiek wordt de concrete gemeentelijke werkwijze in individuele dossiers bedoeld. De gebruikte
instrumenten worden immers allemaal decretaal omschreven en opgelijst.
Dit Beleidsplan bepaalt dus enkel de keuze óf en wannéér welk instrument gebruikt zal worden. De concrete
keuze valt binnen de autonome bevoegdheid van de handhavingsambtenaar.
Er kunnen ambtshalve controles op het terrein gebeuren. Daarnaast kunnen vergunningen in uitvoering
gecontroleerd worden. Voor de selectie van deze dossiers worden echter geen specifieke criteria bepaald om
voorspelbaarheid van de controle te vermijden.
De principiële mogelijkheid dat elke vergunning gecontroleerd kan worden, maakt de handhaving objectief zodat
geen burger zich geviseerd hoeft te voelen en structureel doordat elke vergunningsplichtige handeling aan bod
kan komen zodat niet enkel op klachten wordt gereageerd.
Deze controle staat los van de gestelde prioriteiten. Die prioriteiten bepalen wèl of een gebeurlijke overtreding
principieel het volledige handhavingstraject zal doorlopen, dan wel (enkel) wordt vastgesteld bij p.v. voor
opname in het vergunningenregister.
Op dezelfde manier zal de klachtbehandeling worden opgevat. Iedere klacht zal een plaatsbezoek impliceren.
Nadien wordt de opsplitsing gemaakt tussen prioritair (= handhavingstraject) of niet.
Indien overtredingen worden vastgesteld kan steeds ambtshalve bijkomend melding hiervan gedaan worden bij
andere instanties zoals onder meer de B.T.W.-administratie voor toepassing van het juiste tarief, de FOD
Financiën (Opmetingen en Waarderingen) voor aanpassing van het K.I. of de VEA voor toezicht op isolatie- en
ventilatienormen.
BIJZONDER GEVAL: wanneer werken in uitvoering zijn zonder of in strijd met een vergunning zal het
stakingsbevel opgelegd worden. Het stakingsbevel is een middel om de rechten van alle betrokkenen maximaal
te vrijwaren. De uniforme toepassing van het stakingsbevel voorkomt betwistingen over ongelijke behandeling
tussen burgers en creëert maximale kansen op (vrijwillig) herstel. Het voorkomt dat het college als
vergunningverlener voor voldongen feiten wordt gesteld of
onherstelbare schade aan de omgeving wordt berokkend. Een stakingsbevel impliceert steeds een p.v.
De verdere afhandeling van het dossier gebeurt dan via de prioriteitenbepaling.
Wanneer de omstandigheden het toelaten, wordt eerst bij gewone brief de burger op de hoogte gesteld van de
overtreding met een raadgeving of aanmaning hoe hieraan te verhelpen.
Overtredingen die NIET binnen de prioriteiten vallen, worden vervolgens vastgesteld door middel van p.v.
(misdrijven) of een v.v.v. (verslag van vaststelling voor inbreuken) ten behoeve van het vergunningenregister.
Vanuit de gemeente wordt dan geen verdere actie ondernomen. Het p.v. of v.v.v. kan wèl de basis zijn voor het
afsluiten van een minnelijke schikking, strafrechtelijke vervolging (indien misdrijf) indien het parket dagvaardt of
een bestuurlijke beboeting door de gewestelijke entiteit.
Overtredingen die WEL binnen de prioriteiten vallen, ondergaan principieel het volledige formele
handhavingstraject.
Het volledige handhavingstraject start met zachte instrumenten: de raadgeving en de aanmaning.

De raadgeving en aanmaning bevatten het gewenste herstel binnen een bepaaldetermijn, in de regel 90
dagen.

Na een raadgeving kan nog een aanmaning volgen. Een aanmaning wordt steeds opgenomen in het
vergunningenregister.

Leidt de raadgeving en/of de aanmaning niet tot het beoogde vrijwillig herstel, dan wordt steeds
p.v./v.v.v. opgesteld.
Een volgende fase is dan het correctief optreden door het opstellen van een herstelmaatregel, die zowel
gerechtelijk als bestuurlijk kan zijn.

Beslist het O.M. over te gaan tot dagvaarding in geval van een misdrijf, wordt de herstelmaatregel als
herstelvordering bij de correctionele rechtbank ingediend.



Beslist het O.M. niet tot dagvaarding over te gaan in geval van een misdrijf begaan na 1 maart 2018 of
betreft het een inbreuk begaan na 1 maart 2018, dan wordt een administratieve maatregel opgelegd.
o Er wordt steeds gekozen voor last onder dwangsom.
o Enkel wanneer de herstelmaatregel bestaat uit het betalen van de meerwaarde, wordt
bestuursdwang toegepast.
Blijkt op enig ogenblik dat de overtreder bereid is vrijwillig het gevraagde herstel uit te voeren, wordt steeds
maximaal de minnelijke schikking afgesloten, binnen de decretale mogelijkheden en beperkingen van art. 6.4.19
e.v. VCRO.
Artikel 9: Tijdselement
Het beleidsplan is onmiddellijk van toepassing en richt zich op recente, actuele en toekomstige feiten.
Onder ‘recent’ wordt verstaan: in principe feiten die maximaal 5 jaar voorafgaand aan de vaststelling zijn
ontstaan of gepleegd.
Deze keuze is ingegeven door enerzijds de duidelijke beleidsoptie om een handhavingstraject uit te werken voor
de toekomst o.b.v. preventie en prioriteiten en anderzijds de bekommernis om juridische steekspelen over
oudere feiten te vermijden.
Een termijn van 5 jaar komt overeen met de strafrechtelijke verjaringstermijn voor wanbedrijven, zodat er een
rechtstreekse link is met de strafrechtelijke vervolgbaarheid van de feiten. Bovendien is deze termijn in
overeenstemming met andere decretale bepalingen die allen wijzen op korte termijnen en worden betwistingen
over verjaring zoveel als mogelijk vermeden.
Deze beleidsoptie laat het vorderingsrecht van de gewestelijke inspectiediensten intact voor de ruimtelijk
kwetsbare gebieden (RKG), waarin de verjaringstermijn voor herstelvordering 10 jaar bedraagt.
Stedenbouwkundige overtredingen die op het moment van vaststelling toch ouder blijken te zijn, zullen wel bij
p.v. vastgesteld worden ten behoeve van het vergunningenregister en kunnen eveneens de basis zijn voor
vrijwillig herstel of het afsluiten van een minnelijke schikking.
De situatie is dus analoog met de behandeling van niet-prioritaire feiten.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar
1° het Departement Omgeving
2° het parket van de Procureur des Konings te Gent
3° de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.
3.
Steunpunt erosie. Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota.
Aanleiding
Het Steunpunt Erosie is aangesteld als erosiecoördinator voor Brakel. Hiervoor werd eind 2010 een
samenwerkingsovereenkomst en een afsprakennota opgemaakt, met nadere bepalingen over de organisatie van de
werkzaamheden van de erosiecoördinator. Een aangepaste afsprakennota werd opgemaakt in 2012 en 2017.
Als bijlage is een aangepaste overeenkomst en afsprakennota voor Brakel terug te vinden. In deze documenten
werden wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de omzetting van het Milieucontract naar het
Omgevingscontract.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel
§1 De aangepaste overeenkomst en afsprakennota, waarvan ontwerp als bijlage, wordt goedgekeurd.
§2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze overeenkomst en
afsprakennota.
4.
RATO vzw. Addendum overeenkomst zwerfkattenbestrijding.
Aanleiding
Evaluatie van de zwerfkattenacties waarbij vastgesteld werd dat 2 acties per jaar onvoldoende is en dat de tijd tussen
melding en uitvoering vrij groot is.
Regelgeving
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23 februari 2018 houdende verplichting van steden en gemeenten t.a.v.
zwerfkatten;
Het besluit van de gemeenteraad dd. 30 september 2019 houdende "RATO vzw. Samenwerkingsakkoord betreffende
o.a. bestrijding muskusratten, bruine ratten, zwerfkatten.";
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017, artikel 40.
Feiten, context en argumentatie
Het college stelt voor om het aantal zwerfkattenacties op te trekken naar 10 per jaar en addendum
9660/2021/proefproject KAT goed te laten keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel
§1 Addendum 9660/2021/proefproject KAT, waarvan ontwerp als bijlage, wordt goedgekeurd.
§2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit addendum.
Openbare Werken
5.
Gebouwen. Gemeentelijk zwembad. Openbare verkoop.
Aanleiding
De bouw van het nieuw gemeentelijke zwembad.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40, lid 2, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van het project van de bouw van het nieuw gemeentelijk zwembad, stelt het college voor over te
gaan tot de openbare verkoop van de site van het huidig zwembad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: §1 Goedkeuring wordt verleend aan de openbare verkoop van het gemeentelijk zwembad,
Geraardsbergsestraat 31, 9660 Brakel en kadastraal gekend onder de nummer 472b:
§2 Het college krijgt opdracht tot het (laten) opmaken van:
1° een schattingsverslag betreffende de geraamde kostprijs van een afbraak; dit als aanzet voor het opmaken van
een schattingsverslag.
2° een schattingsverslag betreffende de minimale verkoopprijs.
3° een ontwerp van akte; via het aanstellen van een notaris.

6.
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 10-11-12-13. Overeenkomst toegangsweg.
Goedkeuring.
Aanleiding
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 10-11-12-13. Overeenkomst betreffende de toegangsweg
naar woning Kasteeldreef 5.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.
Feiten, context en argumentatie
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef.
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47,
9450 Haaltert als ontwerper.
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226
– 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 01 april 2019 houdende de goedkeuring de ontwerpakte (verkoop) voor
innemingen 10-11-12-13 voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N492, Kasteeldreef.
Kennisname van een bijkomende overeenkomst "toegangsweg tot woning Kasteeldreef 5", zijnde
innemingen : 10-11-12-13
eigenaar : Vennootschap P. Casneuf vertegenwoordigd door Pieter Casneuf, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel
locatie : Kasteeldreef 5, 9660 Brakel en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nrs. 747B - 845C - 845H - 845Y
doel : gestelde voorwaarden en beschrijving van de nieuwe toegangsweg tot de woning
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze overeenkomst voor
inneming 10-11-12 en 13.
Overwegende dat deze overeenkomst ons aanneembaar voorkomt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De overeenkomt toegangsweg tot woning Kasteeldreef 5 binnen het project "aanleg fietspad N462
Kasteeldreef" voor de innemingen 10-11-12-13 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de notaris.
7.
Patrimonium. Erfpacht Terwalle. Aangepaste ontwerpakte "overdracht erfpacht". Goedkeuring.
Aanleiding
Patrimonium. Terwalle. Overdracht erfpacht perceel 4de afdeling, sectie B nr. 114D (424,75m² - lot 1) door de
gemeente aan de aanpalende eigenaar.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41.11°.
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van de akte d.d. 29 januari 2018 verleden door notaris Caroline Olemans tussen Kerkfabriek SintApollonia te Elst aan de Gemeente Brakel een erfpacht op volgende onroerend goed :
-een perceel grond gelegen Terwalle - Stint -Apolloniastraat, gekend volgens kadaster 4de afdeling, sectie B nrs.
114B en 114C met een oppervlakte van 13a60ca
-de overeenkomst werd afgesloten voor 30 jaar, ingaand op 01 januari 2018 en eindigend op 31 december 2047
-de erfpacht bestaat uit een jaarlijkse vergoeding van 750 euro, jaarlijks vooraf betaalbaar.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 04 november 2019 houdende de goedkeuring van het proces-verbaal van
opmeting d.d. 04 september 2019 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Jo Gosseye uit Brakel betreffende het
opmeten , afpalen en opsplitsen om de oppervlakte te bepalen van een erfpacht van een deel van een perceel
gelegen te Brakel aan Terwalle 30 en kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B perceelnummers 114B en deel van
114C met een oppervlakte van 424,75 m² (lot 1).
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 november 2020 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte
"aanpassing erfpacht" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van vennootschap Olemans & Vander Beken
Geassocieerde notarissen, te Brakel, voor het perceel 4de afdeling, sectie B nr. 114d (424,75 m²), eigendom van de
Kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst
Kennisname van de aangepaste ontwerpakte "overdracht erfpacht" opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van
vennootschop Olemans & Vander Beken Geassocieerde notarissen, waarbij :
overdrager erfpacht : De gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel
overnemer erfpacht : Kris Scheerlinck, St.-Apolloniastraat 2, 9660 Brakel
ligging van lot 1 : grond met garage gelegen Terwalle / Sint-Apolloniastraat en kadastraal gekend als 4de afdeling,
sectie B nr. en 114D (424,75 m²)
overname recht erfpacht tot 31 december 2047
betaling : 1 euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Goedkeuring van de aangepaste ontwerpakte "overdracht erfpacht"
opgemaakt door notaris Michiel Vander Beken van vennootschop Olemans & Vander Beken Geassocieerde notarissen,
waarbij :
overdrager erfpacht : De gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel
overnemer erfpacht : Kris Scheerlinck, St.-Apolloniastraat 2, 9660 Brakel

ligging van lot 1 : grond met garage gelegen Terwalle / Sint-Apolloniastraat en kadastraal gekend als 4de afdeling,
sectie B nr. en 114D (424,75 m²)
overname recht erfpacht tot 31 december 2047
betaling : 1 euro
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de notaris en aan de eigenaar Kerkfabriek SintApollonia.
8.
Patrimonium. Gemeentelijk recreatiedomein. Aankoop gronden.
Aanleiding
Het aanbod tot het kopen van gronden, grenzend aan het gemeentelijk recreatiedomein.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Het college dd. 30 november 2020 besloot een schrijven te richten betreffende de mogelijke aankoop van gronden
grenzend aan het recreatiedomein.
Op 5 januari 2021 deelde betrokken eigenaar mee geïnteresseerd te zijn in de verkoop van de delen buiten het
woongebied.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad keurt de aankoop van van onderstaande percelen goed:
1° 345b
2° 346b
3° 346c (deel buiten het woongebied)
4° 347e (deel buiten het woongebied)
5° 349A (deel buiten het woongebied)
6° 350a (deel buiten het woongebied)
Artikel: Het college krijg opdracht tot het laten opmaken van:
1° een schattingsverslag met bijhorend opmetingsplan
2° een ontwerp van akte, middels het aanstellen van een notaris.
Adviesraden
9.
Adviesraden. Sportraad. Subsidiereglement naar aanleiding van de niet-gebruikte kredieten 2020.
Aanleiding
Als gevolg van de Corona-pandemie viel de werking van de sportraad in de loop van 2020 stil. Dit was ook het geval
voor de vele sportverenigingen, lid van de sportraad.
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 sportraad.
Feiten, context en argumentatie
Als gevolg van de Corona-pandemie viel de werking van de sportraad in de loop van 2020 grotendeels stil.
Dit was ook het geval voor de tientallen verenigingen, lid van de adviesraad.

Overeenkomstig het meerjarenplan, werd voor 2020 een krediet van 38.500 euro toegekend aan de sportraad. 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.
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.
Het College wenst deze niet-gebruikte kredieten alsnog éénmalig aan de sportverenigingen te zien uitkeren. In de
schoot van de sportraad werd hiertoe een voorstel uitgewerkt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: Aan de sportraad wordt toelating verleend tot het uitbetalen van onderstaande subsidies:
1° Erkende sportverenigingen : hierbij wordt de procentuele verdeelsleutel berekend op basis van de 3 laatste
subsidiejaren (berekening gemiddelde van percentage subsidie per sportvereniging ontvangen in de jaren 20182019-2020). Sportverenigingen die in de loop van 2020 opgehouden hebben te bestaan komen niet in aanmerking
voor deze uitkering. (totaal : 15.538,30 euro)

Badmintonclub Dadisin : 30,63 euro

Bushikan Brakel : 178,61 euro

Badmintonclub De Wallabies vzw : 493,26 euro

Everbeekse Wandeltochten vzw : 298,68 euro

FC Zegelsem vzw : 587,76 euro

Yaware Brazilian Jiu-Jitsu & MMA Academy : 408,62 euro

Joggingclub Brakel : 355,78 euro

Judo Kadan : 241,62 euro

LRV Sint-Pieter Brakel : 605,15 euro

MVC De Sportvrienden : 87,95 euro

Okra-Sport Brakel : 155,22 euro

Olsa Brakel vzw : 3.686,78 euro

Schutters der Vlaamse Ardennen Brakel : 376,82 euro

Shoxx Dance Club : 287,16 euro

SK Opbrakel vzw : 528,04 euro

Sport Xtreme : 266,72 euro

Stoeterij Ter Kleye : 319,06 euro

SV Everbeek vzw : 270,74 euro

Tennisclub Brakel vzw : 899,90 euro

Tafeltennisclub de Rijdt Brakel : 418,19 euro

Standaard Michelbeke vzw : 768,00 euro

Volley Saturnus Michelbeke : 1.452,08 euro

Wielerclub Onder Ons Parike : 1.438,72 euro

WTC Evervienden : 213,35 euro

WTC De Pedaalvrienden : 171,18 euro

WTC Ter Linde : 134,34

WTC Vlaamse Ardennen : 332,70 euro

Dansclub Enjoy : 228,84 euro

Sportievak Neos Brakel : 116,72 euro

WTC Elst : 185,68 euro
2° Organiserende sportverenigingen : hierbij worden de te verdelen bedragen berekend volgens het
verhoudingspercentage van het te verdelen restsaldo van de sportraad (€ 16.114,30) tegenover het totaal bedrag
van de reeds uitbetaalde jaarlijks voorziene subsidies € 48.800). Deze sportverenigingen ontvangen 33% van het
subsidiebedrag respectievelijk gemiddeld ontvangen in 2018-2019-2020. (totaal : 576 euro)

Kon. Wielerclub De Zwalmridders Opbrakel : 33% x 325 euro = 108 euro

Gezinssport Nederbrakel : 33% x 339 euro = 112 euro

W.S.C. Jong en Moedig : 33% x 303 euro = 100 euro

Vinkenmaatschappij De Bronvink Brakel : 33% x 229 euro = 76 euro

Euraudax Brakel : 33% x 162 euro = 54 euro

Duivenmaatschappij Eendracht & Vooruitgang : 33% x 229 euro = 76 euro

Wielercomité Jeugd Elst : 33% x 150 euro = 50 euro
Algemeen totaal: 16.114,30 euro
Bibliotheek
10.
Samenwerkingsverbanden. Projectvereniging VARIANT. Oprichting nieuwe deelwerking.
Aanleiding
Mail dd. 04.01.2021 uitgaande van Erfgoed Vlaamse Ardennen betreffende de oprichting van de nieuwe deelwerking
van VARIANT voor bibliothekensamenwerking.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:
art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking;
art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid – principes;
art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;
art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;
art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking;
Besluit van de gemeenteraad van 4 november 2019 tot oprichting van de projectvereniging VARIANT
Engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2019 tot opheffen van de
interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen en toetreden tot de deelwerking bibliotheken van VARIANT
Feiten, context en argumentatie
In 2005 werd, onder coördinatie van de provincie Oost-Vlaanderen, de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen
opgericht, een regionaal samenwerkingsverband van de plaatselijke openbare bibliotheken van Kluisbergen, Brakel,
Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem. Een jaarlijkse werkingssubsidie van het provinciebestuur liet
de aangesloten bibliotheken vijftien jaar lang toe om het lokale niveau te overstijgen en nauwer samen te werken,
voornamelijk op het vlak van leesbevordering en publieksbereik. Door een herschikking van bevoegdheden is het
voor de provinciebesturen echter niet meer mogelijk om het streekgericht bibliotheekbeleid te ondersteunen. Om de
samenwerking tussen de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen verder te zetten is een nieuwe structuur met een
aangepaste financiering bijgevolg noodzakelijk.

Omdat het huidige samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen niet langer kan blijven bestaan als
interlokale vereniging werd geopteerd voor een deelwerking binnen VARIANT. Elke gemeenteraad van de betrokken
gemeentes zou moeten overgaan tot opheffing van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen enerzijds en
anderzijds tot bekrachtiging van de oprichting van de nieuwe deelwerking voor bibliotheeksamenwerking voor het
intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de gemeente aan deze deelwerking.
Overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement van VARIANT werd de oprichting van de nieuwe
deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van VARIANT op 10 december
2020 op basis van het beleidsplan 'Bibliotheken Vlaamse Ardennen 2021-2026'.
Lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen veronderstelt een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage
van 0.30 euro per inwoner, die verrekend zal worden op de jaarlijkse factuur van VARIANT. Dit stond ook al in de
engagementsverklaring die in 2019 werd goedgekeurd door de colleges van de 6 gemeenten (Brakel, Kluisbergen,
Maarkedal, Oudenaard, Ronse en Wortegem-Petegem).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 De gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring van de oprichting van de nieuwe deelwerking van VARIANT:
Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
Art. 2 De gemeente betaalt voor de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen vanaf 2021 jaarlijks een bijdrage
van 0.30 euro per inwoner aan VARIANT.
Art. 3 De Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen wordt als opgeheven beschouwd van zodra de gecumuleerde
overschotten van de interlokale vereniging (ca. 12000 euro voor de 6 gemeenten samen) in de loop van 2021 door
de beherende gemeente Kluisbergen zijn overgezet naar de nieuwe bankrekening die VARIANT voor de deelwerking
zal openen.
Mobiliteit
11.
Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende parkeren.
Aanleiding
De gemeentelijke overheid heeft tot taak haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede politie meer
bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Het KB d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg;
Het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
de nieuwe gemeentewet;
Het decreet lokaal bestuur;
Feiten, context en argumentatie
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om alle tot op heden genomen raadsbesluiten betreffende
parkeren op te heffen en te vervangen door een aanvullend verkeersreglement betreffende het parkeerbeleid op het
grondgebied Brakel op te stellen;
Het aanvullend reglement heeft betrekking op verschillende gemeentewegen en alsook op de gewestweg N8;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : Volgende aanvullende verkeersreglementen worden met ingang van heden opgeheven :
- dd 17 maart 1980 betreffende invoeren verboden parkeren in de Holenbroekstraat;
- dd 24 januari 1984 betreffende invoeren beurtelings parkeren in de Twaalfbunderstraat;
- dd 10 november 1986 betreffende invoeren verboden parkeren in de Opbrakelsestraat;
- dd 10 november 1986 betreffende invoeren verboden parkeren in de Meerbeekstraat;
- dd4 juli 1994 betreffende alternatief parkeren in de Kruisstraat;
- dd 9 november 1994 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor autobussen in de Groenstraat;
- dd 2 februari 1998 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de Industrielaan;
- dd 26 november 2001 betreffende invoeren verboden parkeren en stilstaan in de Sint-Franciscusstraat;
- dd 26 november 2001 betreffende wijziging aanvullend verkeersreglement dd 9 november 1994 betreffende
invoeren parkeerplaatsen voor autobussen in de Groenstraat;
- dd 26 november 2011 betreffende verboden parkeren en stilstaan in de Groenstraat;
- dd 17 juni 2002 betreffende Invoeren parkeerplaatsen voor personenvoertuigen, ceremoniewagens en voor
mindervaliden op de Everbeekplaats. Invoeren parkeerverbod in de Tamelbroekstraat, Nestor De Beckstraat,
Lessensestraat, Reepstraat en Everbeekplaats;
- dd 17 juni 2002 betreffende invoeren van parkeerplaatsen voorbehouden voor personenvoertuigen, autocars en
mindervaliden op het Marktplein, Dam, Sint-Sebastiaansplein en Muiterij;
- dd 4 oktober 2004 betreffende invoeren van parkeerplaatsen voor personenvoertuigen, autocars en mindervaliden
op de parking sporthall De Rijdt;
- dd 31 maart 2003 betreffende uitbreiding parking Tirse;
- dd 26 mei 2003 betreffende invoeren verboden parkeren in de Hul;
- dd 29 september 2003 betreffende wijziging parkeerreglement in diverse centrumstraten;
- dd 29 december 2003 betreffende invoeren parkeerverbod in de Spoorwegstraat;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren verboden parkeren in de Kraaiestee;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren verboden parkeren in de Eikkouterweg;
- dd 22 maart 2004 betreffende wijziging parkeerreglement in diverse centrumsteden;
- dd 22 maart 2004 betreffende invoeren beperkte parkeertijd parking Beekstraat;
- dd 21 juni 2004 wijziging aanvullend verkeersreglement dd 29 september 2003 betreffende parkeerreglement in de
Stationsstraat;
- dd 4 oktober 2004 invoeren parkeerregeling voor vrachtwagens in de Industrielaan;
- dd 21 november 2005 betreffende invoeren parkeerverbod in Perreveld;
- dd 21 november 2005 betreffende wijziging raadsbesluit d.d. 24 november 2003 betreffende invoeren van het
beperkt parkeren op het Stationsplein. Uitbreiding beperkte parkeertijd in de Spoorwegstraat;

- dd 21 november 2005 betreffende invoeren halfmaandelijks beurtelings parkeren in de Sint-Martensstraat;
- dd 25 september 2006 betreffende invoeren verboden parkeren in de Nieuwstraat;
- dd 16 maart 2009 betreffende invoeren verboden parkeren in de Stationsstraat;
- dd 20 oktober 2008 i betreffende nvoeren verboden parkeren in Kapittel;
- dd 29 juni 2009 betreffende invoeren verboden parkeren in Kulkadetstraat;
- dd 6 augustus 2012 betreffende invoeren verboden parkeren in de Hollebeekstraat;
- dd 16 september 2013 betreffende woonwijken Noordhoek, Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard
Tinelstraat, Hovendaal, Peperendaalwijk, Vierschaar en Ruiterij. Zonale invoering van snelheidsbeperking, verbod
doorgaand verkeer en parkeerregeling 30km/u.
- dd 14 april 2014 betreffende invoeren blauwe zone en beperkt parkeren grondgebied Brakel;
- dd 27 juni 2016 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden op het grondgebied Brakel;
- dd 12 juni 2017 betreffende invoeren verboden parkeren Kerkhofstraat;
- dd 18 december 2017 betreffende invoeren parkeerplaatsen met parkeerschijf voor elektrische wagen;
- dd 26 februari 2018 betreffende invoeren gedeeltelijk parkeren op het voetpad
- dd 25 juni 2018 betreffende invoeren parkeren in de Serpentestraat, Sint-Apolloniaplein en Teirlinckstraat
- dd 28 december 2018 betreffende aangepast aanvullend verkeersreglement woonerf Suttermeers
Art. 2 : GEMEENTEWEGEN
Volgende verkeersmaatregelen inzake parkeerbeleid worden ingevoerd :
A. BEURTELINGS PARKEREN : halfmaandelijks
1. Twaalfbunderstraat vanaf de Valkenstraat tot huisnr 76;
2. Kruisstraat vanaf de Warande tot aan de grens met de gemeente Lierde
3. Sint-Martensstraat : gezien vanuit de richting kerk naar Vloesberg :
- rechts, vanaf huisnr 16 tot aan huisnr 36 en vanaf huisnr 40 tot aan huisnr 54;
- links, vanaf de aansluiting met de Zure Veldwegel tot aan de eigendom van huisnr 31 en vanaf huisnr 37 tot 15m
vòòr de bushalte;
B. VERBODEN PARKEREN : Voor elke voertuig
1. Opbrakelsestraat langs beide zijden over een afstand van 65m vanaf woning nr 1 richting deelgemeente Opbrakel
langs beide zijden;
2. Meerbeekstraat ter hoogte van huisnrs 30 tot 44, en 41;
3. Tamelbroekstraat vanaf de Nestor De Beckstraat over een afstand van 15m;
4. Groenstraat vanaf en langsheen huisnr 20 tot aan huisnr 30;
5. Nestor De Beckstraat tussen Lessensestraat en Tamelbroekstraat langs beide zijden;
6. Lessensestraat over een afstand van 40m vanaf de Nestor De Beckstraat langs beide zijden;
7 Sint-Martensstraat
a. tussen huisnr 36 en 40 langsheen beide zijden van de weg;
b. vanaf huisnr 7 tot huisnr 9 links in de richting Vloesberg
8. Stationsstraat :
a. tussen huisnrs 71 en 81 op werkdagen tussen 8u en 17u30;
b. vanaf de Hoogstraat langs de onpare huisnrs over een afstand van 16
9. Hollebeekstraat langs de huisnrs 1 en 3;
10. Serpentestraat vanaf kruispunt Wielendaalstraat langs zijkant huisnr Wielendaalstraat 30 over een afstand van
15m
11. Sint-Sebastiaanplein ter hoogte van huisnr 4
12. Teirlinckstraat tussen huisnr 11 en 17
13. Suttermeers op het einde langsheen het voetpad loodrecht op de straat
14. Tenbossestraat : thv huisnrs 19 en 21, en 7 m vanaf huisnr 19 richting Dr. De Dryverestraat
15. Kulkadetstraat op het verharde stuk openbaar domein buiten de rijbaan naast huisnr 6
16. Hul over een afstand van 80m. vanaf de Rovorst langs beide zijden;
17. Kraaiestee ter hoogte van huisnummer 10 over een afstand van 30;
18. Nieuwstraat langsheen huisnrs 67 en 69;
19. Sint-Franciscusstraat rechts vanaf de Holenbroek tot aan en in de richting van de Opbrakelsestraat;
20. Industrielaan, gezien vanaf Geraardsbergsestraat :
- links vanaf de Geraardsbergstraat tot eerste bocht naar rechts
- rechts vanaf Geraardsbergsestraat tot 25m voorbij de eerste zijweg naar rechts;
- rechts vanaf gebouw nummer 28 tot einde Industrielaan;
C. VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN:
I. andersvaliden
1. Deelgemeente Nederbrakel
- Markplein : parkeerplaatsen ter hoogte van woningen nr 2, 10 (parkeerplaats het dichts bij de bibliotheek), 12;
- parking Tirse : gezien vanuit de richting van het Marktplein
* de laatste twee parkeerplaatsen van de parkeerstroken gelegen langs de service flats,
* de eerste twee parkeerplaatsen op de derde rij van de parking,;
- Vierschaar :
* de eerste twee parkeerplaatsen vanaf kruispunt met de Neerstraat,
* de eerste twee parkeerplaatsen van de vierde rij op de parking,
* de tweede parkeerplaats linkerzijde gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
* 2 parkeerplaatsen rechts achteraan gezien vanaf ingang gebouw nummer 21,
* 2 parkeerplaatsen op de buiten de rijweg gelegen parking aansluitend op het gebouw nummer 25
- Neerstraat : eerste parkeerplaats links vanaf uitrit Marktplein richting Brusselsestraat
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Dam : 1ste parkeerplaats rechts gezien vanaf Meerbeekstraat;
- parking sporthal : eerste twee parkeerplaatsen links naast ingang sporthal
- Stationsplein : eerste twee parkeerplaatsen op de 3de parkeerzone
- Hoogstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 3
- Meerbeekstraat : parkeerplaats rechtover woning nr 52
- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
2. Deelgemeente Parike
- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;
3. Deelgemeente Opbrakel

- Sint-Martensstraat :
* laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat
* parkeerplaats links van de ingang van de kerk;
4. Deelgemeente Zegelsem :
- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk
- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis;
5. Deelgemeente Elst :
- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk
6. Deelgemeente Everbeek :
- Everbeekplaats:
* eerste twee parkeerplaatsen links ingang kerk,
* laatste parkeerplaats van de parkeerstrook onmiddellijk rechts ingang kerk
- Muiterijstraat :
* eerste links ingang kerk,
* eerste parkeerplaats van laatste rij links ingang kerk
7. Deelgemeente Michelbeke :
- Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat
II. bussen :
Groenstraat over een afstand van 20m vanaf ingang en langs Stella Matutina tijdens de schooldagen:
- van 7u30 tot 9u van maandag tot vrijdag;
- van 16u tot 17 van maandag tot vrijdag uitgezonderd op woensdag
- van 11u45 tot 12u30 op woensdag
III. Cerenomiewagens
- Everbeekplaats voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m;
- Muiterij voor de ingang van de kerk over een afstand van 15m
- Marktplein thv van de deur links van de kerk
IV. Alle voertuigen :
1. Industrielaan gezien uit de richting van de Geraardsbergsestraat :
- rechts vanaf 30m voorbij de eerste zijweg rechts tot 15m voor de bocht naar rechts
- buiten de rijbaan gelegen gedeelte rechtover ingang gebouw nr 28
V. Personenwagens, auto’s dubbel gebruik en minibussen :
1. Parking Tirse
2. Everbeekplaats;
3. Dam met inbegrip van parking
4. Muiterij op de parking thv gemeentelijke kleuterschool
5. Sint-Sebastiaanplein
6. parking sporthal
7. Vierschaar
8. Sint-Pieterswijk
9. Peperendaalwijk
10. Hovendaal
11. Ruiterij
12. Nederstenkouter
13. Geraardsbergsestraat tussen Rondplein en Industrielaan langs de pare huisnummers
14. Brusselsestraat thv woning nr 38
15. Neerstraat langs beide zijden van huisnummer 3 tot en met huisnummer 13
16. Serpentestraat, tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat
17. uitgezonderd op woensdag tussen 5u en 14u,
a. Marktplein
b. Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat
c. Hoogstraat
VI. Elektrische voertuigen : Oplaadplaatsen
1. 2 parkeerplaatsen op de parking Vierschaar
2. 2 parkeerplaatsen op de parking Tirse
3. 2 parkeerplaatsen op de parking gemeentelijke sporthal
D. BEPERKTE PARKEERTIJD max 30 min
Buiten blauwe zone
- Brusselsestraat thv woning nr 38
Binnen blauwe zon
- Hoogstraat, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden
- Neerstraat van huisnr 5 tot 13 en van 24 tot 34, met uitzondering van de parkeerplaats voor andersvaliden
E. ZONALE REGELING
1. blauwe zone
- Neerstraat
- Stationsstraat;
- Wielendaalstraat;
- Serpentestraat;
- Brugstraat;
- Markplein;
- Tirse langs beide zijden van de rijweg gelegen tussen gebouw bibliotheek en T.Brakelstraat;
- Kasteelstraat vanaf kruispunt Stationsstraat-Hoogstraat-Wielendaalstraat tot en met woning nummer 26;
- Vierschaar vanaf Neerstraat tot parking;
2. parkeren enkel personenvoertuigen en voertuigen dubbel gebruik
- Noordhoek;
- Hovendaal;
- Sint-Pieterswijk,
- Nederstenkouter
- Veldstraat,
- EdgarTinelstraat,

- Peperendaalwijk,
- Suttermeers,
- Vierschaar
- Ruiterij
F. PARKEREN OP HET VOETPAD
1. Wijnstraat gedeeltelijk langs de kant van de pare huisnummers
G. SIGNALISATIE
A. : verkeersborden E5 en E7 met de pijlen Type X a, b en d;
B.1 tot B.7, B.8b tot B14 : gele onderbroken lijn
B.15 : verkeersbord E3
B.7a, B.16; B.18, B.19, B.20 : verkeersbord E1 met onderborden Xa en Xb
C.I : borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor andersvaliden)
C.II : verkeersborden E9d met onderborden aanduiding uren + Xa en Xb
C.III : het verkeersbord E9a (waar nodig met pijlen Xa en Xb) met onderbord type IV “uitgezonderd
cerenomiewagens”
C.IV : verkeersbord E9 met onderborden Xa en Xb
C.V.1 tot C.V.16 : verkeersbord E9b
C.V.17 : verkeersbord E9b met onderbord "uitgezonderd op woensdag van 5u en 14"
C.VI : verkeersbord E9a met pictogram of onderbord “elektrische voertuigen” + onderbord VIIb
D : onderbord max 30 min
E.1 : de verkeersboren begin en einde blauwe zon met afbeelding E9a en parkeerschijf
E.2 : de verkeersborden begin en einde blauwe zone met afbeelding E9b en parkeerschijf
F : de verkeersborden E9f
Art. 3 : GEWESTWEGEN
in de Geraardsbergstraat wordt links gezien richting Rondplein, vanaf de Industrielaan over een afstand van 25m
enkel parkeren toegelaten voor personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen.
De maatregelen wordt gesignaleerd met het verkeersborden E9a + onderborden Xa en Xb
Art. 4 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 286 van het gemeentedecreet bekend gemaakt worden.
Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de politiezone Brakel, digitaal loket ABB.
12.
Punt toegevoegd cfr. artikel 21 decreet lokaal bestuur door de voorzitter van de Gemeenteraad betreffende
"De vaststelling van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de
schoolraad".
Aanleiding
Verkiezing schoolraad gemeenteschool
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3;
Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (hierna
Participatiedecreet), artikel 12
Feiten, context en argumentatie
De huidige vierjarige mandaten van de schoolraad lopen in principe af op 31 maart 2021.
De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de
pedagogische raad;
Er bestaat momenteel geen pedagogische raad binnen het gemeentelijk basisonderwijs.
Omdat er momenteel geen pedagogische raad binnen het gemeentelijk basisonderwijs bestaat moeten er
verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van het personeel in de schoolraad samen te stellen.
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprocedure en waarborgt
daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen
(art. 12 Participatiedecreet). Hiertoe werd een verkiezingsreglement opgesteld;
De school beschikt momenteel niet over een verkiezingsreglement, bijgevolg moet het schoolbestuur
een verkiezingsreglement vaststellen dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in art. 12 van het Participatiedecreet;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 :
Hoofdstuk 1.Voorwaarde om stemgerechtigd te zijn
Artikel 1
Alle voltijds of deeltijds vast benoemde en tijdelijke gesubsidieerd personeelsleden, behorend tot de categorieën:
-van het bestuurs- en onderwijzend personeel,
-opvoedend hulppersoneel,
-paramedisch personeel
-psychologisch, orthopedagogisch, sociaal en medisch personeel
-technisch personeel
-administratief personeel
-ondersteunend personeel
-beleids- en ondersteunend personeel
die effectief zijn tewerkgesteld in de school - met uitzondering van de directeur - zijn stemgerechtigd.
Hoofdstuk 2.Voorwaarde om verkozen te worden
Artikel 2
Alle gesubsidieerde personeelsleden zoals vermeld in artikel 1 kunnen worden verkozen, met uitzondering van de
directeur.
Hoofdstuk 3.Voorwaarden om te zetelen: onverenigbaarheden
Artikel 3
Alvorens te zetelen in de schoolraad, moet een verklaring inzake onverenigbaarheid worden onderschreven.
Artikel 4
De kandidaat-afgevaardigden van het personeel mogen geen lid zijn van een schoolbestuur, een andere schoolraad of
oudervereniging van een onderwijsinstelling van een ander net.
Artikel 5
Een kandidaat-afgevaardigde kan niet tegelijkertijd ouder zijn van een leerling die ingeschreven is in één van de
scholen die vallen onder de betrokken schoolraad;
Artikel 6
Een verkozene kan niet tegelijkertijd personeelslid zijn van het begeleidend CLB van de school.
Artikel 7

Bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad en alle personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen niet
tegelijkertijd lid zijn van een zelfde schoolraad.
Hoofdstuk 4.De organisatie van de verkiezingen
Het kiesbureau
Artikel 8
§1. Ten laatste op 3 februari 2021 stelt het college van burgemeester en schepenen een kiesbureau samen bestaande
uit een afgevaardigde van het schoolbestuur en minstens twee afgevaardigden van het personeel.
§2. Het kiesbureau duidt onder zijn leden een voorzitter aan.
Artikel 9
De leden van het kiesbureau mogen geen kandidaat zijn voor een mandaat in de schoolraad.
De kiezerslijst
Artikel 10
De kiezerslijst wordt opgemaakt door de directeur en omvat alle kiesgerechtigde personen, met vermelding van hun
naam en adres.
De directeur moet waken over de correctheid en volledigheid van de lijst, zodat ieder personeelslid op rechtmatige
wijze aan de verkiezingen kan deelnemen.
Artikel 11
Ten laatste op 29 januari 2021 wordt de kiezerslijst door de directeur schriftelijk meegedeeld aan alle
personeelsleden dat de kiezerslijst kan geraadpleegd worden op het schoolsecretariaat.
Artikel 12
Elk personeelslid krijgt vijf werkdagen vanaf de bekendmaking het recht om foutieve gegevens in de kiezerslijst te
corrigeren of om zich alsnog op de kiezerslijst te laten inschrijven. Na afloop van deze termijn wordt de lijst definitief
afgesloten.
De kandidatuurstelling en oproeping
Artikel 13
Na het afsluiten van de kiezerslijsten maakt de directeur deze lijst over aan het kiesbureau.
Artikel 14
Onder verantwoordelijkheid van de directeur gebeurt er een schriftelijke en/of elektronische oproep tot
kandidaatstelling naar alle stemgerechtigden met vermelding van verkiesbaarheidsvoorwaarden en
onverenigbaarheden, de wijze waarop en de termijn waarbinnen moet worden gekandideerd.
Artikel 15
Alle stemgerechtigde personeelsleden leveren bewijs voor kennisname van de oproep zoals omschreven in artikel 14.
Artikel 16
De kandidaturen worden binnen de tien werkdagen na het afsluiten van de kiezerslijst neergelegd bij de directeur, die
ze op zijn beurt bekendmaakt.
Hoofdstuk 5.De verkiezingsprocedure
Algemeen
Artikel 17
De verkiezingen worden georganiseerd op de administratieve zetel van de school. Er worden hierbij 3 effectieve
vertegenwoordigers verkozen voor de volledige school, namelijk diegenen met de meeste stemmen.
Verkiezing van rechtswege
Artikel 18
Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief toe te wijzen mandaten, dan worden
deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd.
Artikel 19
Indien bij gebrek aan voldoende kandidaten de geleding van het personeel niet volledig kan worden samengesteld,
bestaat de schoolraad rechtsgeldig voor zover alle nodige decretaal vastgelegde stappen met het oog op de
samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen.
Artikel 20
De directeur maakt een proces-verbaal op dat onmiddellijk wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen. Een stemming is dan niet noodzakelijk.
Verkiezing na stemming
Artikel 21
Indien er meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, dan moet er worden
gestemd.
Artikel 22
De directeur brengt de kiesgerechtigden op de hoogte via een oproepingsbrief en dit minstens vijf werkdagen voor de
effectieve stemming.
Artikel 23
De directeur organiseert een stemming tijdens een personeelsvergadering. De afgevaardigde van het schoolbestuur
die zetelt in het kiesbureau kan hierop toezicht houden. Een proces-verbaal wordt onmiddellijk opgemaakt en wordt
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 24
Indien er kandidaten zijn uit zowel de kleuter- als de lagere afdeling zal de kandidaat met de hoogste stemmen per
afdeling een mandaat toegewezen krijgen. De derde kandidaat zal het personeelslid zijn met het hoogste aantal
stemmen over de twee afdelingen heen. Indien dit niet van toepassing is zullen de drie kandidaten met het hoogst
aantal stemmen een mandaat toegewezen krijgen.
Artikel 25
Bij een gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit bij het
schoolbestuur.
Hoofdstuk 6.De verkiezingswerkzaamheden
De stemming
Artikel 26
Het kiesbureau legt in overleg met het college van burgemeester en schepenen de verkiezingsdatum en het
stembiljet vast.
De afgevaardigde van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de ordehandhaving.
Artikel 27
Het aantal stemmen van elk stemgerechtigd personeelslid is gelijk aan het aantal afgevaardigden dat het personeel
mag toewijzen aan de schoolraad.
Artikel 28

Meldt men zich bij de stemming aan zonder oproepingsbrief, dan is stemmen toegestaan mits men voorkomt op de
kiezerslijst en zijn identiteit kan bewijzen.
Het tellen van de stemmen
Artikel 29
Het tellen van de stemmen gebeurt onmiddellijk na de stemming. Er wordt voor het beëindigen van de vergadering
een proces-verbaal gemaakt met de kies-uitslag, dat zal worden overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen ter bekrachtiging.
Art. 2 : Toelichting
Toelichting artikel 1:
Onder "effectief tewerkgestelde personeelsleden" wordt verstaan de personeelsleden die zijn aangesteld (i.e. tijdelijk,
dus ook gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelsleden) of geaffecteerd (i.e. vast benoemd), voor zover zij
in de uitoefening van hun opdracht effectieve of daadwerkelijke prestaties leveren in de betrokken school.
Zie de artikelen 2, 5° en 14°, 10 en 12 Participatiedecreet.
Toelichting artikel 2:
Volgende personeelsleden leveren geen effectieve prestaties meer bij hun oorspronkelijke schoolbestuur:
- personeelsleden die volledig zijn gereaffecteerd of weder tewerkgesteld bij een andere schoolbestuur;
- personeelsleden die een tijdelijk andere opdracht (TAO) uitoefenen bij een andere schoolbestuur;
Zie de artikelen 2, 5°en 14° en 12 Participatiedecreet.
Toelichting artikel 18
Artikel 12 Participatiedecreet bepaalt dat wanneer er minder kandidaten zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten of
wanneer het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, de kandidaten die op de
kandidatenlijst worden vermeld, dan van rechtswege zijn verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als beëindigd
beschouwd.
Toelichting artikel 19:
De schoolraad is regelmatig samengesteld, ook al kan een geleding niet of onvoldoende worden samengesteld op
grond van een gebrek aan kandidaten. Dit gebrek kan te wijten zijn aan het feit dat er te weinig verkiesbare
kandidaten of verkozenen van ouders, personeel en/of leerlingen zijn of aan het feit dat er zich geen vrijwilligers
vanuit de lokale gemeenschap aandienen.
Zie artikel 10 Participatiedecreet.
Toelichting artikel 24
Artikel 10 §4 Participatiedecreet bepaalt dat het schoolbestuur waarborgen kan uitwerken opdat geledingen uit
verschillende vestigingsplaatsen of verschillende scholen in de schoolraad zouden worden vertegenwoordigd.
Art. 3 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de directeur van de gemeenteschool. De directeur wordt
belast met de bekendmaking van dit besluit.
Besloten
Grondgebied
13.
Samenwerkingsverbanden. IVLA. Aanstelling Gas-vaststellers.
Aanleiding
Het verzoek van IVLA, de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen, om twee
personeelsleden van IVLA aan te stellen als GAS vaststeller met betrekking tot inbreuken op het algemeen
politiereglement die afval gerelateerd zijn;
Regelgeving
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet);
De Nieuwe Gemeentewet;
Het Gemeentedecreet;
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet);
Overwegende dat overeenkomstig deze wet de categorieën van vaststeller kunnen worden uitgebreid tot de
personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Overwegende dat de gemeenteraad bedoelde personeelsleden kan aanwijzen voor de vaststelling van inbreuken op
het politiereglement die rechtstreeks in verband staan met de bevoegdheden van deze personeelsleden die
voortvloeien uit de op hen toepasselijke regelgeving;
Overwegende dat het de vaststellingen betreft op inbreuken op artikel 30 tot en met 33 van het politiereglement van
de gemeenten van de politiezone Brakel, Zwalm, Maarkedal en Horebeke met betrekking tot de materie sluikstorten;
dat bovendien ook bedoeld wordt de vaststelling van overtredingen van de specifieke regelgevingen m.b.t. het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Overwegende dat de minimumvoorwaarden waaraan een dergelijk ambtenaar moet voldoen – zoals vastgesteld bij
KB van 21 december 2013 – de volgende zijn:
- minstens 18 jaar oud zijn;
- niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een
boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende
de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen
uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid;
- minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;
- gedurende een maximale periode van 10 dagen een opleiding hebben gevolgd van 40 uren;
De opleiding omvat vier onderdelen, nl.
1. de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, met bijzondere aandacht voor de
verplichtingen van de vaststeller, diens bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsook de rechten en plichten van
burgers op voor het publiek toegankelijke plaatsen en heterdaadsituaties;
2. conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen;
3. het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling;
4. de werkingsbeginselen van de politiediensten;
Overwegende dat :
- Iris Dralants geboren is op 02.09.1970
- uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele veroordeling of maatregel vermeld
wordt;
- beschikt over een diploma van Bachelor in Bedrijfsmanagement (Export-Expeditie-Logistiek);
- geslaagd is voor de opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties - Vaststeller (40 lesuren)”;
Overwegende dat :
- Natacha Monstrey geboren is op 21.08.1985

- uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele veroordeling of maatregel vermeld
wordt;
- beschikt over een diploma van secundair onderwijs specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg;
- geslaagd is voor de opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties – Vaststeller (40 lesuren)”;
Overwegend dat Iris Dralants en Natacha Monstrey bijgevolg aan alle voorwaarden voldoen om aangeduid te worden
als vaststeller voor het vaststellen van afval gerelateerde inbreuken zoals hoger bepaald en die uitsluitend bestraft
kunnen worden met administratieve sancties;
Gelet op de stemming over de aanduiding van Iris Dralants en Natacha Monstrey voor het vaststellen van afval
gerelateerde inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Iris Dralants, Belg, geboren te Etterbeek op 02.09.1970 en wonende te Opperije 21, 9700 Oudenaarde en
Natacha Monstrey, Belg, geboren te Mechelen op 21.08.1985 en wonende te Stijn Streuvelsstraat 6, 9700
Oudenaarde, aan te duiden als vaststeller van afval gerelateerde inbreuken op artikel 30 tot en met 33 van het
politiereglement van de gemeenten van de politiezone Brakel, Zwalm, Maarkedal en Horebeke met betrekking tot de
materie sluikstorten, die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties. Ook worden hier bedoeld
de vaststelling van overtredingen van de specifieke regelgevingen m.b.t. het beheer van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van de specifieke regelgevingen m.b.t. het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Artikel 2: Iris Dralants en Natacha Monstrey hiervoor een legitimatiekaart te bezorgen.
14.
Samenwerkingsverbanden. Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Samenstelling.
Aanleiding
Het samenstellen van de Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Brakel - Horebeke.
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, laatst gewijzigd bij decreet van 21 december 2018, inzonderheid
artikel 41, lid 2, 13°, artikel 304 §3.
De gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, laatst gewijzigd bij decreet van 7
december 2018, inzonderheid artikel 1.1.3, artikel 1.3.3, §3.1, lid 7 en artikel 1.3.4.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de
organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke
ordening, laatst gewijzigd bij besluit van 7 september 2018.
Feiten, context en argumentatie
Situering
De GECORO is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening.
Naast de opdrachten die de GECORO heeft ingevolge de VCRO, kan ze advies geven, opmerkingen maken of
voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen
initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
De lokale besturen Brakel - Horebeke keurden het principe van het oprichten van een intergemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening goed; met een interlokale vereniging "Intergecoro Brakel - Horebeke" als overkoepeld
samenwerkingsverband (gemeenteraad 30 september 2019).
Op basis van de samenstelling (gemeenteraad 30 september 2019), werd twee maal een oproep tot kandidaten
gestart. Op basis van de ontvangen kandidaturen, was het echter niet mogelijk een rechtsgeldige intergemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening samen te stellen.
Hierop werd de samenstelling aangepast (gemeenteraad 23 november 2020) naar:
1° aantal leden: 9
2° aantal maatschappelijke geledingen: 4
3° deskundigen: 5
Na een nieuwe (derde) oproep werden uiteindelijk onderstaande kandidaturen ontvangen (overzicht kandidaten na
drie oproepen):
1. Deskundigen

Eric Deprez, Meersestraat 5, 9667 Horebeke

Alain Verhelst, Tenbergen 15, 9660 Brakel

Riem Vanderstraeten, Gentstraat 223/0201, 9700 Oudenaarde

Stijn Van Snick, Eikenberg 16, 9680 Maarkedal

Geert Pauwels, Hoogstraat 4, 9636 Nederzwalm

Bruno Van Cauwenbergh, Wegvoeringstraat 41, 9660 Brakel

Isabelle Vander Linden, Kauwenberg 8, 9667 Horebeke
2. Maatschappelijke geledingen

De maatschappelijke geleding van één of meer milieu- en natuurverenigingen
o Rondom Burreken

Marie-Anne De Geest, Stene 12, 9667 Horebeke

Jos Gyssels, Korsele 12, 9667 Horebeke
o Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen

Kristof Van Crombrugge, Korsele 51, 9667 Horebeke

De maatschappelijke geleding van één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting
van verenigingen van handelaars of landbouwers
o Unizo:

Sandra Schepens, Wallekouter 9, 9660 Brakel

Peter De Baets, Brusselsestraat 48, 9660 Brakel

De maatschappelijke geleding van één of meer verenigingen van landbouwers
o ABS

Gunther Vandemenschbrugge, Holenbroek 5, 9660 Brakel
o Boerenbond

Dominiek Nachtergaele, Steenweg 17, 9661 Brakel

Patrick Dheyeere, Buikberg 2, 9667 Horebeke

De maatschappelijke geleding van één of meer verenigingen van werknemers
o Beweging.net

Sven Jacques, Driehoekstraat 94, 9660 Brakel

Kris Wattez, Oudenhovestraat 11, 9620 Zottegem
o ACLVB

Steven Ruyskensveld, Ronsesestraat 171, 9660 Brakel


Patrick Haillez, Dries 1, 9660 Brakel
Stemming (bron: www.gecoro.info)
De aanduiding van de leden van de GECORO moet in een besloten zitting van de gemeenteraad gebeuren. Artikel 28,
§1, 1° van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) stelt immers dat aangelegenheden die de persoonlijke
levenssfeer raken in besloten zitting moeten worden behandeld. Bij een beraadslaging over de samenstelling van de
GECORO komen bekwaamheden en cv’s van de kandidaat-leden aan bod, en dus moet er in besloten zitting worden
vergaderd.
Wat de stemming betreft, zijn wij van oordeel dat er mondeling, d.w.z. niet-geheim, moet worden gestemd (bijv. bij
handopsteking). Geen enkel van de uitzonderingen uit artikel 34, tweede lid DLB is immers van toepassing. De
GECORO is bijv. geen gemeentelijk bestuursorgaan, noch een vertegenwoordigend orgaan van de gemeente, want
raadsleden kunnen geen deel uitmaken van de GECORO. Artikel 34, tweede lid, 2° DLB (geheime stemming) is dus
niet van toepassing wat de aanduiding van de leden van de GECORO betreft.
De aanduiding van de leden van de GECORO moet dus in een besloten zitting gebeuren, maar de stemming moet
niet-geheim verlopen.
Stemming over een globaal voorstel, met mogelijkheid om te amenderen, tenzij een afzonderlijke stemming wordt
gevraagd
Artikel 35 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt: “Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele
aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt een afzonderlijke stemming gehouden.”
Een strikte lezing van artikel 35 DLB laat een stemming over een globaal voorstel tot samenstelling van de GECORO
niet toe, maar een stemming per kandidaat ligt praktisch erg moeilijk (bijv. moeilijkheden om het correcte aantal
leden te bereiken, om het genderevenwicht te respecteren, tijdsduur van de zitting ...). Een pragmatische aanpak is
aangewezen.
Men kan vooraf vragen of iedereen bereid is om over een globale samenstelling te debatteren en te stemmen, dan
wel of er verzocht wordt een afzonderlijke stemming per kandidaat te houden. Debatteren en stemmen over een
globale samenstelling houdt dan in dat er een voorstel van het college over de samenstelling van de GECORO
voorligt, maar dat voorstellen tot amendering kunnen aangebracht en besproken worden (bijv. een voorgestelde
kandidaat vervangen door een andere), waarna er gestemd kan worden. Het voordeel van die werkwijze is dat men
makkelijker de geldigheid van de samenstelling (verhouding deskundigen – vertegenwoordigers maatschappelijke
geledingen, genderevenwicht ...) in het oog kan houden.
Indien er om een stemming per kandidaat wordt gevraagd, zal er een afzonderlijke stemming moeten plaatsvinden.
Het is alleszins belangrijk dat de gemeenteraadsleden kennis hebben (kunnen nemen) van de CV’s van al wie zich
kandidaat hebben gesteld. En het besluit van de gemeenteraad moet natuurlijk voldoen aan de motiveringsvereisten.
Motivering (bron: www.gecoro.info)
De gemeente beslist autonoom over wie al dan niet in de Gecoro zetelt, maar ze moet die keuzes wel motiveren. Elke
benoeming moet immers op een deugdelijke, zorgvuldig geargumenteerde grondslag berusten.
Bij de keuze tussen verschillende organisaties of verenigingen zijn dit alvast relevante vragen:

Hoe representatief is de organisatie? Hoeveel leden telt ze in de gemeente?

Toont de vereniging zich betrokken? Is ze actief in andere gemeentelijke adviesraden?

Hoe is het gesteld met de terreinkennis, en dit zowel in geografische als in bestuurlijke zin?
Als het om een keuze tussen personen gaat, spelen terreinkennis en ervaring in adviesraden net zo goed een rol.
Daarnaast zal de gemeenteraad zich o.a. deze vragen stellen:

Hoe denkt de voordragende instantie over deze kandidaat?

Heeft de kandidaat expertise in huis op het vlak van ruimtelijke ordening?

Draagt de keuze voor deze kandidaat bij tot het bereiken van het opgelegde evenwicht tussen mannen en
vrouwen?
Wat maakt een deskundige "deskundig" (bron: www.gecoro.info).
Het decreet bepaalt dat minstens één op de vier Gecoro-leden een deskundige moet zijn op het vlak van ruimtelijke
ordening, maar preciseert verder niet wat die expertise inhoudt. Ze moet blijken uit de motivatiebrief waarmee de
deskundige zijn kandidatuur kracht bijzet. Er blijft dus ruimte voor interpretatie en uiteindelijk beslist de gemeente of
een kandidaat al dan niet deskundig is.
Tevens is er een decretale vereiste dat er een evenwichtige vertegenwoordiging moet zijn van mannen en vrouwen.
Motivatie kandidaat-deskundigen (voor meer detail, wordt ook verwezen naar de stukken in bijlage)

Riem Vanderstraeten
o Studies: Industrieel ingenieur Bouwkunde
o Werk: sedert 2020 actief voor samenwerkingsverband SOLVA
o Relevante ervaring: sedert 2008 lid van de GECORO Herzele; vanuit de professionele activiteit is er
ook relevante ervaring
o Motivering: vanuit de professionele activiteit bij SOLVA, dat ook in Brakel actief is.

Alain Verhelst
o Studies: Landmeter-expert
o Werk: (zelfstandig) landmeter sedert 1991
o Relevante ervaring: hiervoor wordt verwezen naar de professionele activiteit
o Motivering: vanuit de professionele activiteit en de lokale verbinding (inwoner Brakel)

Isabelle Vander Linden
o Studies: Industrieel ingenieur Bouwkunde (1995) en stedenbouw (2002)
o Werk: zelfstandig landmeter - omgevingsambtenaar te Wortegem-Petegem
o Relevante ervaring: sedert 2001 lid van de GECORO Wortegem-Petegem; vanuit de professionele
activiteit is er ook relevante ervaring
o Motivering: vanuit de professionele activiteit en de lokale verbinding (inwoner Horebeke)

Stijn Van Snick
o Studies: bachelor architectuur assistentie, stedenbouw basisopleiding (OBAC)
o Werk: GIS-coödinator Zotegem (2010-2019) - deskundige omgeving (sedert 2019)
o Relevante ervaring: hiervoor wordt verwezen naar de professionele activiteit
o Motivering: vanuit de professionele activiteit en kennis van de beide gemeentes

Geert Pauwels
o Studies: architect
o Werk: (zelfstandig) actief bij architectenbureaus, praktijkassistent VUB/ULB
o Relevante ervaring: hiervoor wordt verwezen naar de professionele activiteit en het lidmaatschap van
de GECORO te Zwalm
o Motivering: vanuit de professionele activiteit en kennis van van de omgeving met gelijkaardige
ruimtelijke uitdagingen (inwoner Zwalm)



Bruno Van Cauwenbergh
o Studies: Master Rechten, master ondernemingsrecht, master na master milieurecht
o Werk: advocaat in ruimtelijke ordening en milieu
o Relevante ervaring: extern deskundige gewestelijke omgevingsvergunningscommissie Brussel, lid van
de Vlaamse vereniging omgevingsrecht en Belgische vereniging agrarisch recht

Eric Deprez
o Studies: bachelor Verzekeringen
o Werk: gepensioneerde, voordien actief binnen de verzekeringssector
o Relevante ervaring: hiervoor wordt verwezen naar de professionele activiteit
o Motivering: de ervaring als schade-expert "natuurrampen" is een meerwaarde voor de Intergecoro.
Het college stelt voor de kandidaten te vergelijken op basis van (in afnemende volgorde van belang): ervaring in de
werking van een GECORO, relevante professionele achtergrond en lokale verbinding met Brakel en/of Horebeke
1° de kandidaten Riem Vanderstraeten, Isabelle Vander Linden ruime ervaring in de werking van een GECORO
hebben.
2° de kandidaten Riem Vanderstraen, Isabelle Vander, Stijn Van Snick, Alain Verhelst, Geert Pauwels en Linden Bruno
Van Cauwenbergh een uitgesproken relevante professionele achtergrond
3° de kandidaten Alain Verhelst (Brakel), Isabelle Vander Linden (Horebeke), Eric Deprez (Horebeke) een herkenbare
lokale verbinding hebben als inwoner van Brakel of Horebeke
Samenvattend stelt het college vast voor de kandidaten:
1° Riem Vanderstraeten

Ruime ervaring in de werking van een GECORO

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Beperkte lokale verbinding, wel kennis van de streek vanuit de professionele achtergrond (SOLVA)
2° Isabelle Vander Linden

Ruime ervaring in de werking van een GECORO

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Lokale verbinding (inwoner Horebeke)
3° Stijn Van Snick

Beperkte ervaring in de werking van een GECORO

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Beperkte lokale verbinding, wel kennis van de streek vanuit de professionele achtergrond (Zottegem) en
inwoner Maarkedal
4° Alain Verhelst

Geen ervaring in de werking van een GECORO

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Lokale verbinding (inwoner Brakel)
5° Geert Pauwels

Beperkte ervaring in de werking van een GECORO

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Beperkte lokale verbinding, wel kennis van de streek vanuit de professionele achtergrond en inwoner Zwalm
6° Bruno Van Cauwenbergh

Geen ervaring in de werking van een GECORO, wel ervaring in gewestelijke omgevingsvergunningscommissie

Uitgesproken relevante professionele achtergrond

Beperkte lokale verbinding
7° Eric Deprez

Geen ervaring in de werking van een GECORO

Beperkte relevante professionele achtergrond

Lokale verbinding (inwoner Horebeke)
Het college stelt voor om aan te stellen:
Deskundigen
1° Alain Verhelst - deskundige / Voorzitter
2° Riem Vanderstraten - deskundige
3° Isabelle Vanderlinden - deskundige
4° Bruno Van Cauwenbergh - deskundige
5° Stijn Van Snick - deskundige
Geledingen
6° Marie-Anne De Geest - effectief lid voor de geleding milieu- of natuurvereniging
7° Sandra Schepens - effectief lid voor de geleding werkgevers of zelfstandigen
8° Gunter Vandemenschbrugge - effectief lid voor de geleding landbouwers
9° Patrick Haillez - effectief lid voor de geleding werknemers
Onderstaande personen worden aangesteld als plaatsvervanger:
10° Kristof Van Crombrugge als plaatsvervanger voor Marie-Anne De Geest
11° Peter De Baets als plaatsvervanger voor Sandra Schepens
12° Dominiek Nachtergaele als plaatsvervanger voor Gunther Vandemenschbrugge
13° Sven Jacques als plaatsvervanger voor Patrick Haillez
14° Geert Pauwels als plaatsvervanger voor Riem Vanderstraeten en Isabelle Vanderlinden
15° Eric Deprez als plaatsvervanger voor Bruno Van Cauwenbergh en Stijn Van Snick.
De omgevingsambtenaar van de gemeente Brakel wordt aangesteld als vaste secretaris
Met 14 stemmen voor (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens,
Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 7 stemmen tegen (Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Franky Bogaert, Andre Soetens)
Besluit
Artikel 1: Onderstaande personen worden aangesteld als lid van de Intergecoro Brakel - Horebeke:
Deskundigen
1° Alain Verhelst - deskundige / Voorzitter
2° Riem Vanderstraten - deskundige
3° Isabelle Vanderlinden - deskundige
4° Bruno Van Cauwenbergh - deskundige
5° Stijn Van Snick - deskundige
Geledingen

6° Marie-Anne De Geest - effectief lid voor de geleding milieu- of natuurvereniging
7° Sandra Schepens - effectief lid voor de geleding werkgevers of zelfstandigen
8° Gunter Vandemenschbrugge - effectief lid voor de geleding landbouwers
9° Patrick Haillez - effectief lid voor de geleding werknemers
Artikel 2: Onderstaande personen worden aangesteld als plaatsvervanger:
10° Kristof Van Crombrugge als plaatsvervanger voor Marie-Anne De Geest
11° Peter De Baets als plaatsvervanger voor Sandra Schepens
12° Dominiek Nachtergaele als plaatsvervanger voor Gunther Vandemenschbrugge
13° Sven Jacques als plaatsvervanger voor Patrick Haillez
14° Geert Pauwels als plaatsvervanger voor Riem Vanderstraeten en Isabelle Vanderlinden
15° Eric Deprez als plaatsvervanger voor Bruno Van Cauwenbergh en Stijn Van Snick.
Artikel 2: De omgevingsambtenaar van de gemeente Brakel wordt aangesteld als vaste secretaris
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad,
Marcel Saeytijdt

