NOTULEN
GEMEENTERAAD

29 MAART 2021
Aanwezig:

Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Schepenen
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart
Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman,
Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Alexander De Croo, Raadslid
Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 22 februari 2021
Aanleiding
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 22 februari 2021
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. 22 februari 2021 worden goedgekeurd.
Grondgebied
2.
Patrimonium. Aankoop gronden ter hoogte van Beekstraat.
Aanleiding
Het aanbod tot het kopen van gronden ter hoogte van de Beekstraat, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie A, nrs.
1712V en 1712R2 en de intentie om hier een parkzone te creëren als groene long in het centrum.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 11°.
Feiten, context en argumentatie
Op 4 februari 2021 deelde de betrokken eigenaar mee geïnteresseerd te zijn in de verkoop van de percelen;
Het college dd. 8 februari 2021 besloot om de vraag te stellen aan de gemeenteraad om principieel akkoord te gaan
tot aankoop van deze gronden.

Met 20 stemmen voor (Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Alexander De Croo, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Bart Morreels, Delphine
Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia
Schoutteten, Andre Soetens), 1 onthouding (Veronique Lenvain)
Besluit
Artikel 1: De raad keurt de aankoop van onderstaande percelen goed:
1° 1e afdeling, sectie A, nrs. 1712V;
2° 1e afdeling, sectie A, nrs. 1712R2.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht tot het laten opmaken van:
1° een schattingsverslag met bijhorende opmetingsplan;
2° een ontwerp van akte, middels het aanstellen van een notaris.
3.
Adviesraden. Huishoudelijk reglement milieuraad.
Aanleiding
De milieuraad beschikt momenteel over 4 reglementen:

Algemeen reglement betreffende de adviesraden;

Huishoudelijk reglement;

Afsprakennota;

Statuten.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Om enige uniformiteit te creëren onder alle adviesraden is het wenselijk om de afsprakennota en statuten in te
trekken en het huidige huishoudelijk reglement af te stemmen op het algemeen regelement betreffende de
adviesraden.
Op die manier komen we tot de situatie:

Algemeen reglement betreffende de adviesraden;

Huishoudelijk reglement.
De milieuraad bracht op 3 maart 2021 gunstig advies uit omtrent deze wijziging.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Titel 1: Grondslag
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke milieuraad Brakel door het
organiseren van de algemene vergadering en de eventueel opgerichte werkgroepen, conform het algemeen
reglement van de adviesraden
De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.
1) De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de
gemeente.
2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het
schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en
natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.
Titel 2: Engagementsverklaring
Artikel 2
Alle stemgerechtigde leden wordt uitdrukkelijk gevraagd akkoord te gaan met volgende engagementsverklaring:
1° Akkoord gaan met de doelstellingen zoals beschreven in het algemeen reglement van adviesraden en dit
huishoudelijk reglement en actief willen meewerken aan de realisering ervan;
2° De algemene vergadering bijwonen. Indien dit onmogelijk is, wordt het lid van de algemene vergadering
uitdrukkelijk verzocht zich te verontschuldigen;
3° Zich informeren over het beleid binnen het domein van de adviesraad door lectuur, bijscholing, vorming en
contacten met betrokkenen bij het beleid;
4° De ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ onderschrijven;
5° Spreekrecht en stemrecht in de Algemene Vergadering;
6° Inzagerecht, recht op uitleg en recht op afschrift overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen;
7° Gebruik maken van het budget van de adviesraad voor het volgen van studiedagen en vormingscursussen in
functie van het verbeteren van de werking van de adviesraad indien hiertoe in de schoot van de algemene
vergadering een reglement is goedgekeurd;
8° De milieuraad behandelt alle milieu- en natuuraangelegenheden op lokaal vlak. De milieuraad bevordert ook de
samenwerking tussen de milieu- en natuurverenigingen en kan zelf activiteiten organiseren.
Titel 3: Algemene Vergadering
Artikel 3: Samenstelling
De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden.
De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
§1.
Stemgerechtigde leden
1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich
situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en
natuurproblematiek
Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af:
6 personen uit milieu- en natuurverenigingen
2 uit jachtverenigingen
2 uit onderwijsinstellingen
2 uit sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
4 uit beroepsgroepen en –organisaties
2) Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur (4 personen)
§2.
Niet-stemgerechtigde leden
1) 3 vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging die niet als stemgerechtigd in de milieuraad
vertegenwoordigd is;
2) Eén lid per in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie;
3) 1 afgevaardigde van de Lokale Politie.
De stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden kunnen bij inschrijvingen ook een plaatsvervanger opgeven. Deze
plaatsvervanger kan de vergaderingen maar bijwonen bij afwezigheid van het effectief lid.
§3. Alle stemgerechtigde leden voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
1° minimum 16 jaar zijn;
2° Geen deel uitmaken van een provincieraad of het Vlaamse Parlement of de Kamer van Volksvertegenwoordigers of
de Senaat.
§4. Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slechts door één vereniging worden voorgedragen.
§5 Het aantal verenigingen dat kan toetreden tot de adviesraad is niet limitatief.
Artikel 4: Vernieuwing van de algemene vergadering

§1 Met het oog op een algemene vernieuwing van de algemene vergadering naar aanleiding van de vernieuwing van
de gemeenteraad start de algemene vergadering ten laatste in de loop van de maand oktober in het jaar van de
lokale verkiezingen de procedure. Elke oproep tot kandidaatstelling bevat minstens:
1° de uiterste indiendatum van kandidaturen
2° de elementen waaruit de kandidaatstelling voor verenigingen dient te bestaan (naam vereniging, naam kandidaat,
adres kandidaat, functie van de kandidaat in de vereniging en de keuze om als stemgerechtigd of als plaatsvervanger
te zetelen
3° de keuze voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris,
Penningmeester) in de algemene vergadering
5° de keuze hoe men de briefwisseling in de toekomst wenst te ontvangen (op papier of elektronisch)
6° de datum, uur en plaats van de installatievergadering.
§2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt ook gevraagd de oproep op te nemen in het eerstkomend
gemeentelijk informatiemagazine.
§3 Na het afsluiten van de periode tot kandidaatstelling, onderzoekt de uittredende algemene vergadering de
ontvangen kandidaturen en stelt hiervan een schriftelijk verslag op ten behoeve van de eerstvolgende algemene
vergadering (=de installatievergadering). De ontvangen kandidaturen worden o.a. onderzocht overeenkomstig art. 7
van het algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden en de bepalingen van dit huishoudelijk
reglement.
§4 Op de installatievergadering die wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter wordt overgegaan tot de
installatie van de nieuwe algemene vergadering. Eerst spreekt de installatievergadering zich uit over de geldigheid
van de kandidaat-verenigingen en de geldigheid van de door hen voorgedragen vertegenwoordigers. In functie van
het aantal erkende verenigingen, wordt hierop overgegaan tot de verkiezing van de personen die in eigen naam
zetelen.
§5 Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slechts door 1 vereniging voorgedragen worden.
Artikel 5: Beraadslagen
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet de meerderheid der stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen of beslissen over onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
Titel 4: Bestuursfuncties
Artikel 6: Verkiezing
Bestuursfuncties binnen de algemene vergadering zijn: voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris en één
penningmeester. De bestuursfuncties worden verkozen door de algemene vergadering op de installatievergadering.
Artikel 7: Vergaderritme
De algemene vergadering vergadert minstens vier maal per jaar.
Titel 5: Werkgroepen
Artikel 8
§1 De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten voor specifieke aspecten van het milieubeleid of voor het
organiseren van initiatieven.
§2 Ook personen, geen lid van de algemene vergadering, kunnen lid zijn van een werkgroep.
§3 Werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen betreffende de hen toegewezen opdracht. Op
de algemene vergadering is het uitbrengen van verslag betreffende de werking van de werkgroepen een vast
agendapunt.
§4 Indien de werkgroep gelden vanwege de milieuraad ontvangt, wordt jaarlijks een (financieel) werkingsverslag voor
het voorbije jaar ingediend, waaruit blijkt dat de werkgroep actief is geweest. In dit verslag wordt ook de
samenstelling van de werkgroep meegedeeld.
Titel 6: Toezicht, overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Artikel 9
Dit huishoudelijk reglement zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het Gemeentebestuur.
Artikel 10
De "statuten milieuraad" en "afsprakennota milieuraad" worden opgeheven op 1 mei 2021
Artikel 11 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 mei 2021.
Openbare Werken
4.
N48. Fietspad Ronsesestraat. Afbraak woning Ronsesestraat 28. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanleiding
N48 Aanleg fietspad Ronsesestraat. Onteigeningen. Afbraak woning Ronsesestraat 28.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave
excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “N48. Fietspad Ronsesestraat. Afbraak woning Ronsesestraat 28.” werd een bestek met
nr. 2020/060 opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.650,00 excl. btw of € 32.246,50 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Art.1 : Het bestek met nr. 2020/060 en de raming voor de opdracht “N48. Fietspad Ronsesestraat. Afbraak woning
Ronsesestraat 28.”, opgesteld door de Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 26.650,00 excl.
btw of € 32.246,50 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst
van onze gemeente.
5.
Gebouwen. Podiumzaal en muziekacademie. Afbraak woning Serpentestraat 14. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Aanleiding
Gebouwen. Podiumzaal en muziekacademie. Afbraak woning Serpentestraat 14.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave
excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Gebouwen. Serpentestraat 14. Afbraak woning.” werd een bestek met nr. 2021/019
opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.650,00 excl. btw of € 26.196,50 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Met 14 stemmen voor (Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Andre Flamand, Alexander De Croo, Jan Haegeman, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens,
Karen Vekeman, Wesley Roos), 7 onthoudingen (Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Veronique Lenvain, Bart
Morreels, Franky Bogaert, Saskia Schoutteten, Andre Soetens)
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2021/019 en de raming voor de opdracht “Gebouwen. Serpentestraat 14. Afbraak
woning.”, opgesteld door de Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 21.650,00 excl. btw of € 26.196,50 incl.
21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst
van onze gemeente.
6.
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingen. Innemingen 10-11-12-13. Aangepast ontwerpakte (verkoop +
toegangsweg).
Aanleiding
De aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. Grondverwervingen. Innemingen 10-11-1213. Aangepaste ontwerpakte (verkoop + toegangsweg).
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.
De beslissing van de gemeenteraad d.d.25 januari 2021 houdende de goedkeuring van een bijkomende
overeenkomst "toegangsweg tot woning Kasteeldreef 5" binnen het project "aanleg fietspad N462 Kasteeldreef" voor
innemingen 10-11-12-13 zijnde :

de verkoper : P. Casneuf bvba, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef
inneming 10 : volle eigendom van 543 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 747C en dit tegen de
totale prijs van € 2.181,13
inneming 11 ; volle eigendom van 605 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845Z en dit tegen de
totale prijs van € 2.840,69
inneming 12 : volle eigendom van 586 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845A2 en dit tegen de
totale prijs van € 3.112,57
inneming 13 : volle eigendom van 986 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845B2 en dit tegen de
totale prijs van € 4.035,75
bijkomende overeenkomst "toegangsweg tot woning Kasteeldreef", zijnde de gestelde voorwaarden en beschrijving
van de nieuwe toegangsweg tot de woning
Kennisname van de aangepaste ontwerpakte (verkoop + toegangsweg) opgemaakt door notaris Caroline Olemans in
het dossier 'Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingen. Innemingen 10-11-12-13".
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de aangepaste ontwerpakte (verkoop + toegangsweg)
goed te keuren.
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : De aangepaste ontwerpakte (verkoop + toegangsweg) opgemaakt door Notaris Caroline Olemans, aan de
gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : P. Casneuf bvba, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef
inneming 10 : volle eigendom van 543 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 747C en dit tegen de
totale prijs van € 2.181,13
inneming 11 ; volle eigendom van 605 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845Z en dit tegen de
totale prijs van € 2.840,69
inneming 12 : volle eigendom van 586 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845A2 en dit tegen de
totale prijs van € 3.112,57
inneming 13 : volle eigendom van 986 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845B2 en dit tegen de
totale prijs van € 4.035,75
bijkomende overeenkomst "toegangsweg tot woning Kasteeldreef", zijnde de gestelde voorwaarden en beschrijving
van de nieuwe toegangsweg tot de woning, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Voorzitter M. Saeytijdt en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van
de akte.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans.
7.
Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Innemingen 1 en 2.
Ontwerpakte (verkoop - verzaking recht van voorkoop).
Aanleiding
Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Innemingen 1 en 2.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11° ;
De samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 februari 2005 gesloten tussen de
gemeente Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente instaat voor de grondverwervingen en
waarbij de provincie de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt;
Het ministerieel besluit d.d. 06 juli 2009 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
“Overstromingsgebied Everbeek-Beneden – Terkleppebeek” te Brakel, bestaande uit bestemmingsplan met
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en onteigeningsplan;
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2012 houdende goedkeuring van het onteigeningsplan en houdende
opdracht aan het college om over te gaan tot de grondinnemingen;
Het schrijven van 11 juli 2014 van de nv Arcadis Belgium houdende de ontwerpovereenkomst voor diensten m.b.t. de
grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden;
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 houdende de goedkeuring van de verkoopbelofte voor de
innemingen 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 en 23 voor de realisatie van het overloopgebied
Terkleppebeek Everbeek-beneden;
De beslissing van het schepencollege d.d. 18 januari 2017 houdende de aanstelling van notaris Olemans tot de
opmaak en het verlijden van de akten inzake de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied
Terkleppebeek Everbeek-beneden;
De beslissing van de gemeenteraad d.d.03 september 2018 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor de
innemingen 4-11-15 voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden;
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van :
- de verkoopbelofte voor de inneming 7,
- de overeenkomst van afstand van voorkooprecht voor de innemingen 5 en 6,
- de overeenkomst van afstand van pacht en voorkooprecht voor de innemingen 16 en 23
-de ontwerpakten voor de innemingen 16 en 23 en dit voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek
Everbeek-beneden;
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van onderstaande ontwerpakte (verkoop - zaking recht van voorkoop) :
innemingen 1 en 2 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie C nummers 563A en 552B met totale oppervlakte van
2ha 45a 9ca omvattende:
-verkopers : Verniers Pierre, Sint-Lievensplein 12, 9550 Herzele
Verniers Dominique, Populierestraat 6, 9550 Herzele
Verniers Didier, Graad de Thienneslaan 5, 8800 Roeselare
-verkoop in volle eigendom (2ha 45a 9ca) : € 84.361,39
-pachter : Nouille Jean-Marie, Heerweg 18, 9667 Horebeke.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze ontwerpakte (verkoop - verzaking recht van
voorkoop) voor innemingen 1 en 2 in dit dossier goed te keuren.
Met 17 stemmen voor (Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Alexander De Croo, Jan Haegeman, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber
Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten), 1 onthouding
(Veronique Lenvain), 3 niet gestemd (Lien Braeckman, Bart Morreels, Andre Soetens)

Besluit
Artikel 1 : De ontwerpakte (verkoop - verzaking recht van voorkoop) opgemaakt door notarissen Caroline Olemans /
Michiel Vander Beken met tussenkomst van notaris Tanguy Loix, aan de gemeente Brakel , wordt goedgekeurd ,
zijnde :
innemingen 1 en 2 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie C nummers 563A en 552B met totale oppervlakte van
2ha 45a 9ca omvattende:
-verkopers : Verniers Pierre, Sint-Lievensplein 12, 9550 Herzele
Verniers Dominique, Populierestraat 6, 9550 Herzele
Verniers Didier, Graad de Thienneslaan 5, 8800 Roeselare
-verkoop in volle eigendom (2ha 45a 9ca) tegen een totaal bedrag van € 84.361,39
-pachter : Nouille Jean-Marie, Heerweg 18, 9667 Horebeke.
Artikel 2 : Voorzitter M. Saeytijdt en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van
de akte.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notarissenkantoor Olemans / Vander Beken.
Adviesraden
8.
Dienst Toerisme. Aankoop papier stapelsnijder. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanleiding
Dienst Toerisme. Aankoop papier stapelsnijder.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave
excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aankoop papier stapelsnijder” werd een bestek met nr. 2021/016 opgesteld door
Gemeente Brakel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2021/016 en de raming voor de opdracht “Aankoop papier stapelsnijder”, opgesteld door
Gemeente Brakel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 12.000,00 excl. btw of € 14.520,00 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst
van onze gemeente.
Personeelsdienst
9.
Gemeentepersoneel. Deelname aan overheidsopdracht "Collectieve hospitalisatieverzekering van de
Gemeenschappelijke sociale dienst."
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017.
Feiten, context en argumentatie
De Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst - biedt de provinciale en plaatselijke besturen, een
kaderovereenkomst inzake collectieve hospitalisatie aan krachtens artikel 21, 5° van de wet van 18 maart 2016.
Het bestaande contract met AG Insurance, loopt af op 31.12.2021, vandaar dat er een nieuwe overheidsopdracht
dient te worden uitgevaardigd in 2021.
Overeenkomstig de reglementering dienaangaande, moet de GSD in het bestek, de besturen vermelden die zullen
aansluiten bij de volgende kaderovereenkomst, die zal lopen van 01.01.2022 tot en met 31.12.2025.
De gunningswijze is een aanbesteding op Europees niveau krachtens artikel 36 van de wet van 17 juni 2016.
Om de vergelijking van de verschillende offertes te vergemakkelijken en mogelijk te maken, is er een basispolis
opgesteld, waarvan niet mag worden afgeweken door de inschrijvers.
De prijs zal het gunningscriterium zijn.
De besturen die aan dit contract deelnemen, engageren zich gedurende de volledige looptijd van het contract.
De uitkomst van de overheidsopdracht zal aan de lokale besturen worden meegedeeld in de loop van de maand
augustus 2021.
De verzekeraar waaraan de opdracht zal worden gegund, zal gehouden zijn om de dossiers over te nemen die op
basis van de huidige collectieve hospitalisatieverzekering werden geopend en de continuïteit van de garanties te
verzekeren waarvan de hoofdverzekerden en nevenverzekerden genieten naar aanleiding van een hospitalisatie, een
ziekte of een aandoening die zich heeft voorgedaan vóór 1 januari 2022 en die gedekt wordt op basis van de huidige
collectieve polis.
De verzekeringspolis is praktisch identiek aan degene die momenteel wordt aangeboden, maar er zijn een aantal
wijzigingen aangebracht, rekening houdend met de evolutie van de wetgeving en de verzekeringsmarkten, evenals de
impact van deze aanpassingen op het bedrag van de premies.
De voornaamste wijzigingen zijn terug te vinden in de bijlage.
Er dient een formulier ' aansluiting bij kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering - FPD - GSD te worden
ingevuld en te worden bezorgd aan de Federale Pensioendienst - GSD tegen 31.03.2021, bevestigd in een
raadsbeslissing.

De vragen zijn of je als bestuur wenst deel te nemen aan de voorliggende kaderovereenkomst?
Zoja, voor wie de premie wordt betaald ( basis of uitgebreide formulier, aantal hoofdverzekerden, aantal
nevenverzekerden ) en voor wie niet.
Het College stelde in zijn beslissing d.d. 22.02.2021 voor om deel te nemen aan de overheidsopdracht en de
aansluiting bij de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering, in te vullen. Voor het persoon en de
gepensioneerden, de huidige regeling te behouden, zijnde de betaling door de gemeente van de basispremie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan de overheidsopdracht en derhalve de aansluiting bij
kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering, in te vullen.
Artikel 2
Voor het personeel en de gepensioneerden de huidige regeling te behouden, zijnde de betaling door de gemeente van
de basispremie.
Mobiliteit
10.
Politiebesluit nav Ronde van Vlaanderen op 4 april 2021.
Aanleiding
Doortocht Ronde van Vlaanderen op 4 april 2021.
Regelgeving
Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen;
Gelet op de Ministerieel Besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken;
Gelet op het besluit dd 16 februari 2021 van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen betreffende Covid-maatregelen bij
wielerwedstrijden;
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Feiten, context en argumentatie
De email van 8 maart 2021 van de heer John Pieteraerens, Officier Operaties & Planning politiezone Brakel-HorebekeMaarkedal-Zwalm, betreffende voorstel afbakenen van de veiligheidszone waarin publiek verboden wordt;
Volgende zones werden in Brakel aangeduid als veiligheidzones :

Berendries, tussen de aansluiting met de Groenstraat en het kruispunt met de Kasteeldreef, inclusief het
kruispunt met de Rozenhoek, het kruispunt met de Kuiterlos en het kruispunt met het Kapittel

Valkenberg, tussen het kruispunt met de Kunnenberg en het kruispunt met de Valkenstraat
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 : Vanaf 2u voor de vroegst mogelijke doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Dames en
Elite op 4 april 2021 tot na de doortocht, worden volgende zones afgesloten voor het publiek : met telkens een strook
van 25m langs weerszijden :

Berendries, tussen de aansluiting met de Groenstraat en het kruispunt met de Kasteeldreef, inclusief het
kruispunt met de Rozenhoek, het kruispunt met de Kuiterlos en het kruispunt met het Kapittel

Valkenberg, tussen het kruispunt met de Kunnenberg en het kruispunt met de Valkenstraat
Art. 2 : overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij KB dd 16/03/1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.
Art. 2 : Dit besluit zal overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur worden afgekondigd.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de politiezone Brakel.
School
11.
Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs en aan OCMW-dienst
"maaltijden aan huis" - dienstjaar 2021 - 2025. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Aanleiding
Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMW-dienst
"maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021 - 2025.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten,
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs
en aan OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.” werd een bestek met nr. 2021/015 opgesteld
door Gemeente Brakel.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan
OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.), raming: € 161.097,41 excl. btw of € 170.763,25 incl.
6% btw;
* Verlenging 1 (Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMWdienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.), raming: € 169.553,81 excl. btw of € 179.727,04 incl. 6% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.651,22 excl. btw of € 350.490,29 incl. 6% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1 : Het bestek met nr. 2021/015 en de raming voor de opdracht “Bereiding en levering van maaltijden aan het
gemeentelijk kleuter en lager onderwijs en aan OCMW-dienst "maaltijden aan huis"- dienstjaar 2021-2025.”,
opgesteld door Gemeente Brakel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 330.651,22 excl. btw of € 350.490,29 incl. 6% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst
van onze gemeente.
12.
Punt toegevoegd cfr artikel 21 DLB "Voorstel tot aanpassingen aanvullend verkeersreglement betreffende
parkeren Brakel".
Aanleiding
Het voorstel op naam van raadslid J. Haegeman tot aanpassen van het "aanvullend verkeersreglement betreffende
parkeren".
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 21.
Feiten, context en argumentatie
Voortschrijdend inzicht: het overkomt de besten.
Op de bijeenkomst van 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad éénparig het “aanvullend verkeersreglement
betreffende parkeren” goed. Dit werd toen toegelicht met de motivatie “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.”
Er school echter een addertje onder het gras. Het reglement in kwestie spreekt zich ook uit over de duurtijd van het
zogenaamde shop&go-parkeren in de Hoogstraat, Neerstraat en de Brusselsestraat (hier evenwel enkel ter hoogte
van huisnummer 38). De duurtijd van het parkeren in deze zone werd met het reglement vastgelegd op 30 minuten.
Eerder al kon het principe van shop&go rekenen op de brede goedkeuring van de gemeenteraad. Ook de gunning van
de plaatsing van de sensoren werd namelijk met eenparig van stemmen goedgekeurd. Evenwel werd daarbij steeds
geopperd dat dit systeem er kwam in overleg mét de handelaars.
Evenwel blijkt nu de inperking van de duurtijd allerminst besproken met de handelaars, laat staan dat hierover
overeenstemming werd gezocht. Nochtans dient het principe van shop&go in de eerste plaats om handelaars te
ondersteunen, niet om ze tegen te werken.
Het ‘ultrakortparkeren’, met een duurtijd van 30 minuten bevoordeligt enkel het ‘runshoppen’: een snelle aankoop in
de krantenwinkel bv. De aanbeveling van zelfstandigenorganisatie Unizo luidt om dit slechts toe te passen op
maximaal 10% van de aanwezige parkeerplaatsen. In Brakel wordt dit momenteel echter toegepast op álle
parkeerplaatsen in het winkelcentrum. Het shop&go-systeem zoals het momenteel breed wordt toegepast leidt enkel
frustratie en ergernis bij klanten én handelaars. Het huidige reglement schiet dus duidelijk zijn doel voorbij.
Zoals de Romeinse filosoof en staatsman Seneca al wist: ‘Errare humanum est, perseverare diabolicum’ (Vergissen is
menselijk, erin volharen is des duivels).
Daarom volgend voorstel
Met 8 stemmen voor (Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Franky
Bogaert, Saskia Schoutteten, Andre Soetens), 13 stemmen tegen (Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Alexander De Croo, Delphine Bogaert, Johnny Roos,
Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos)
Besluit
beslist de gemeenteraad mbt het aanvullend verkeersreglement betreffende parkeren:
1. De bepaling “D. beperkte parkeertijd max 30 minuten’ wordt opgeheven en vervangen door de bepaling “D.
beperkte parkeertijd max 60 minuten’;
2. Het schepencollege te instrueren te onderzoeken op welke precieze locaties een kortere parkeerduur van 30
minuten eventueel is aangewezen, erover wakende dat dit aantal parkeerplaatsen nooit meer dan 10% van
het aantal parkeerplaatsen in de Hoogstraat en Neerstraat overschrijdt;
3. Het schepencollege te instrueren extra maatregelen uit te werken om de langparkeerplaatsen beter te
ontsluiten en aan te prijzen;
4. Het schepencollege te instrueren de verdere ontsluiting van het winkelcentrum voor het fietsverkeer te
bespoedigen.
Besloten
Openbare Werken
13.
Gegevensbescherming. Addendum privacyverklaring betreffende cameratoezicht op het openbaar domein ter
bestrijding van overlast.
Regelgeving
De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens van 30 juli 2018.
De privacyverklaring van gemeentebestuur Brakel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van
23 mei 2018.
De addendum bij de privacyverklaring van gemeentebestuur Brakel betreffende cameratoezicht op het openbaar
domein ter bestrijding van overlast goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 juli 2019.
Feiten, context en argumentatie
Kennisname van het gewijzigde addendum bij de privacyverklaring van gemeentebestuur Brakel
betreffende cameratoezicht op het openbaar domein ter bestrijding van overlast:
1. Gemeentebestuur Brakel gebruikt camera's van het type Bosch Starlight met automatische bewegingsdetectie en
gemonteerd in een onopvallende behuizing ter bestrijding van overlast, zoals zwerfvuil en sluikstorten aan bermen en
glasbollen.
2. De beelden kunnen geconsulteerd worden door:
- Francis Deboeverie
Diensthoofd ingenieur infrastructuur, data protection officer
055/43.17.57
francis.deboeverie@brakel.be
- Jelle Bauwens
Gemeenschapswacht – GAS-vaststeller
0473/89.22.76

jelle.bauwens@brakel.be
- De lokale politie
055/42.60.00
PZ.Brakel@police.belgium.eu
3. De beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist.
Voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde addendum goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 : Het gewijzigde addendum bij de privacyverklaring van gemeentebestuur Brakel betreffende cameratoezicht
op het openbaar domein ter bestrijding van overlast wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone Brakel / Horebeke / Zwalm en
Maarkedal.
Financiële Dienst
14.
Corona. Subsidiereglement voor (gewezen) uitbaters van horecazaken in gemeentelijke eigendom.
Aanleiding
Naar aanleiding van de Corona-crisis diende horecazaken maandenlang te sluiten.
Het college wenst de twee uitbaters van gemeentelijke horecazaken een éénmalige nominatieve subsidie toekennen.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 23°.
Feiten, context en argumentatie
De uitbater van de cafetaria in de gemeentelijke sporthal was sedert de start van de sluiting van de horeca (eerste
sluiting maart 2020) actief tot en met de maand november 2020 (9 maand).
De uitbater van de chalet op het recreatiedomein is sedert de start van de sluiting van de horeca (eerste sluiting
maart 2020) nog steeds actief (12 maand).
De voorgestelde nominatieve subsidie valt te vergelijken met beslissingen van bijvoorbeeld brouwerijen,
drankencentrales aan hun huurders.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Aan de gewezen uitbater van de cafetaria in de gemeentelijke sporthal wordt een éénmalige nominatieve
subsidie toegekend van 3300 euro (jaarbedrag offerte (((7200 euro/12)*11 maand)/2).
Aan de uitbater van de chalet op het gemeentelijk recreatiedomein wordt een éénmalige nominatieve subsidie
toegekend van 4350 euro (jaarbedrag offerte (8700 euro/2)).
Artikel 2: Opdracht wordt gegeven de nodige kredieten in te schrijven bij de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.
Zodra de nodige kredieten beschikbaar, kan het college overgaan tot het uitbetalen van de subsidie.
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

