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Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen 
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, 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: Alexander De Croo, Lien Braeckman, Raadsleden 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 26 april 2021 
Aanleiding 
De notulen van de vorige gemeenteraad dd. 26 april 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. 26 april 2021 worden goedgekeurd. 
2. Samenwerkingsverbanden EthiasCo cvba. Algemene Vergadering. 
Aanleiding 
Bij brief van 29 april 2021 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering op afstand van EthiasCo cvba 
waarbij de stemming uiterlijk op 30 juni 2021 moet gebeuren; 
Regelgeving 
Het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3; 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging EthiasCo cvba. 
Het raadsbesluit d.d. 24/06/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering voor de 
volledige legislatuur. 
De brief van 29 april 2021 tot de Algemene Vergadering op afstand met stemming uiterlijk op 30 juni 2021 met volgende dagorde: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020; 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat; 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat; 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht; 
5. Statutaire benoemingen; 
Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene Vergadering op afstand met uiterlijke stemming op 30 juni 2021 van EthiasCo cvba wordt goedgekeurd. 
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de stemming aan de Algemene Vergadering op afstand wordt opgedragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in Art. 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de dienstverlenende vereniging EthiasCo cvba, algemene.vergadering@ethias.be 
3. Samenwerkingsverbanden Solva. Algemene Vergadering dd. 22 juni 2021. 
Aanleiding 
De email d.d. 6 mei 2021 van Solva, waarbij de gemeente Brakel wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 22 juni 2021. 
Regelgeving 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 waarbij een vertegenwoordiger werd aangeduid voor de algemene vergadering van SOLVA; 
Feiten, context en argumentatie 
De email d.d. 6 mei 2021 van SOLVA betreffende de uitnodiging tot Algemene Vergadering  van 22 juni 2021 met volgende agenda: 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het bureau 
3. Jaarverslag 2020 
4. Jaarrekening per 31 december 2020 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020 
7. Vernieuwing mandaat commissaris 
8. Statutenwijziging SOLVA: maatschappelijk doel 
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering 



10. Varia 
Gezien de gemeente aangesloten is bij SOLVA 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 22 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt opgedragen zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 
Solva, Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem 
4. Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2021. 
Aanleiding 
Het aangetekend schrijven d.d. 23 april 2021 van IVLA omtrent de uitnodiging voor de Algemene Vergadering d.d. donderdag 24 juni 2021 te 9600 
Ronse, TIO3 (Panorama 7A), Oscar Delghuststraat 60 om 19 uur. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3. 
Feiten, context en argumentatie 
Het Raadsbesluit d.d 28/01/2019 betreffende de aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering; 
Het aangetekend schrijven d.d. 23 april 2021 van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende 
de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 24 juni 2021; 
De bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde: 
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor 
Varia. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene vergadering d.d. 24 juni 2021 van IVLA wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen zoals in artikel 1 van dit besluit.  
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van IVLA. 
5. Samenwerkingsverbanden. De Lijn. Algemene Vergadering d.d. 25 mei 2021. 
Aanleiding 
Het aangetekend schrijven d.d. 3 mei 2021 van De Lijn omtrent de uitnodiging voor de Algemene Vergadering; 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Feiten, context en argumentatie 
Het aangetekend schrijven d.d. 3 mei 2021 van De Lijn, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering; 
De bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde: 
1. Verwelkoming en inleiding 
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren 
     a. beleidsverslag 
     b. commentaar bij de jaarrekening 
     c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren 
     d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening 
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren 
4. Goedkeuring jaarrekening 2020 
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020 
6. Varia 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene vergadering van De Lijn wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen zoals in artikel 1 van dit besluit.  
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan De Lijn - algemeen.secretariaat@delijn.be. 
6. Samenwerkingsverbanden. Cipal dv. Algemene Vergadering dd. 24 juni 2021. 
Aanleiding 
De e-mail dd. 7 mei 2021 op naam van Cipal dv omtrent de oproeping van de algemene vergadering dd. 24 juni 2021. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”); 
Gelet op de statuten van Cipal; 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Het raadsbesluit d.d. 28/01/2019 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de algemene vergadering voor de 
volledige legislatuur; 
De e-mail van 7 mei 2021 tot de algemene digitale vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2020 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 

2020 
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1: De agenda van de algemene digitale vergadering d.d. 24 juni 2021 van dienstverlenende vereniging Cipal dv wordt goedgekeurd. 
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit. 
Afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL dv, Cipalstraat 3 te 2440 Geel - infoavdv@cipal.be 
7. Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Vergadering TMVW ov d.d. 18 juni 2021. 
Aanleiding 
Per aangetekend schrijven van 30 april 2021 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van TMVW ov 
die op 18 juni 2021 om      14.30 uur plaatsheeft. 
Regelgeving 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Het raadsbesluit d.d. 25 mei 2020 omtrent de aanduiding van een vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van 
TMVW ov. 
Feiten, context en argumentatie 
Het feit dat de gemeente Brakel aangesloten is bij TMVW ov; 
De statuten van TMVW ov; 
De oproepingsbrief d.d. 30 april 2021 omtrent de uitnodiging voor de algemene vergadering van TMVW ov op 18 juni 2021 waarin tevens de 
agenda werd meegedeeld; 
Het college van burgemeester en schepen stelt voor om deze agenda goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 
1) Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3) Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020  
4) Verslagen van de commissaris 
5) a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 
    b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 
6) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7) Huishoudelijk reglement 
8) Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen 
Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de  algemene vergadering van TMVW ov te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de 
beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
Art. 3: Een afschrift zal overgemaakt worden aan: TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent of via mail 20210618AVTMVW@farys.be 
Openbare Werken 
8. Asfalteringswerken 2021. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Asfalteringswerken 2021. 
Regelgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Feiten, context en argumentatie 
In het kader van de opdracht “Asfalteringswerken 2021” werd een bestek met nr. 2020/070 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 352.194,47 excl. btw of € 426.155,31 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : Het bestek met nr. 2020/070 en de raming voor de opdracht “Asfalteringswerken 2021”, 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 € 352.194,47 excl. btw of € 426.155,31 incl. 21% 
btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst van onze gemeente. 
9. Investeringen. Kerkhoven. Aankoop columbariumnissen. Gunning bij hoogdringendheid. 
Aanleiding 
Investeringen. Kerkhoven. Aankoop columbariumnissen. 
Regelgeving 
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 artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten al het gaat om een opdracht 
van dagelijks bestuur. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; meer bepaald artikel 269. 
Het besluit van de gemeenteraad van 01 januari 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen 
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
Het besluit van het schepencollege van 19 april 2021 houdende goedkeuring van de offerte van Concrete Diversity bvba, Rue des Sablières 16, 
7503 Froyennes ten bedrage van € 7.735,00 excl. btw of € 9.359,35 incl. 21 % btw voor leveren van columbariumnissen.  
Feiten, context en argumentatie 



De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college d.d. 19 april 2021 betreffende leveren van columbariumnissen door Concrete 
Diversity bvba, Rue des Sablières 16, 7503 Froyennes. 
Met 21 niet gestemd (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, 
Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber 
Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens) 
Besluit 
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van het college d.d. 19 april 2021 betreffende leveren van columbariumnissen door 
Concrete Diversity bvba, Rue des Sabli7res 16, 7503 Froyennes. 
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de financiële dienst van onze gemeente. 
10. Skatepark Brakel. Samenwerkingsovereenkomst met CREAT tot realisatie van een nieuw skateterrein. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Rijdtmeersen. Aanleg van een skatepark via FARYS / CREAT. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 januari 2016 houdende de toetreding met ingang van 01 februari 2016 tot de divisie Aanvullende 
Diensten van FARYS/TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten 
van de FARYS/ TMVW en volgens het toetredingsdossier. 
Kennisname van het voorstel op maat van FARYS/CREAT voor de aanleg van een nieuw skatepark t.h.v. het recreatiedomein De Rijdtmeersen 
CREAT ondersteunt de verschillende stappen van het project, gaande van de aanstelling van de ontwerper, over de ontwerpfase en de toewijzing 
van de aannemer tot en met de begeleidingsopdracht tijdens de uitvoeringsfase. 
Het geraamde budget van €300.000 (exclusief btw, exclusief erelonen) wordt beschouwd als minimale uitvoeringskost, indien de werkelijke 
uitvoeringskost lager blijkt dan heeft CREAT het recht om de percentages te herzien. 
Ingebruikname van het nieuwe skatepark wordt voorgesteld op tweede helft van 2022. 
Met 19 stemmen voor (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, 
Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen 
Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens), 2 onthoudingen (Jan Haegeman, Veronique Lenvain) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met CREAT tot realisatie van een nieuw skateterrein goed. 
11. Gebouwen. Buurthuis Cordenuit. Samenwerkingsovereenkomst met SOLVA tot realisatie van een nieuwe multifunctionele gebouw. 
Goedkeuring. 
Aanleiding 
Aanstellen SOLVA als bouwheer voor de realisatie van een nieuwe ontmoetingszaal “Cordenuit” in de dorpskern van Everbeek Beneden. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, 
Gelet uit artikel 30 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 volgt dat deze Wet niet van toepassing is op overheidsopdrachten 
geplaatst door een aanbestedende overheid bij een publiekrechtelijke rechtspersoon, wanneer de aanbestedende overheid - samen met andere 
aanbestedende overheden - op de publiekrechtelijke rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten; 
Feiten, context en argumentatie 
Overwegende dat het lokaal Cordenuit te Everbeek-Beneden aan vernieuwing toe is en uitbreiding wenselijk is; 
Overwegende dat de gemeente Brakel de wens heeft om op dezelfde locatie – wegens de ligging midden in de dorpskern van Everbeek Beneden – 
een nieuwe, grotere zaal “Cordenuit” op te richten na de sloop van de bestaande infrastructuur. 
Overwegende dat de gemeente Brakel lid is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA; 
Gelet op de statuten van SOLVA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband ondermeer wordt 
bepaald als volgt: 
“……… 
2. De economische, recreatieve en culturele ontwikkeling van het werkingsgebied door: 
………… 
2.1. de studie ervan; de promotie ervan; het opstellen van de plannen ervoor; het vervullen van de administratieve formaliteiten ervoor; de 
uitvoering ervan; de financiering ervan. 
………… 
2.2. het benaarstigen van de uitbreiding van de bestaande nijverheids-, handels -, en ambachtsbedrijven, het vestigen van nieuwe ondernemingen, 
het benaarstigen van de recreatieve en culturele infrastructuur door : het bestemmen, verwerven, uitrusten en bouwrijp maken van terreinen, het 
bouwen of aanpassen van nijverheidsinrichtingen of gebouwen met een recreatieve of culturele inslag, het in concessie geven, erfpacht geven, 
verhuren, huren of leasen van zelfde terreinen en gebouwen van of aan natuurlijke of rechtspersonen mits de voorwaarde ze te gebruiken 
waarvoor ze werden opgericht. 
………… 
2.5. de begeleiding en ondersteuning van projecten binnen bovenstaande werkingsvelden in beheer van deelnemende besturen door de 
administratie, technische en financiële opvolging ervan. 
…………”; 
Vaststellende dat SOLVA: 
- het nodige doet teneinde de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw 
op te richten;  
- in het verleden al dergelijke projecten heeft gerealiseerd; 
- aldus over de nodige theoretische expertise en praktische ervaring beschikt om de realisatie van dit project tot een goed einde te brengen; 
- bovendien ook de nodige financiële mogelijkheden heeft om de realisatie van dit project op korte termijn waar te maken; 
Overwegende dat het toevertrouwen van de opdracht tot de realisatie van een nieuwe ontmoetingszaal, als voordeel heeft dat de eigen 
administratie niet met deze taak wordt bezwaard; 
Overwegende dat SOLVA bij het uitvoeren van de opdracht alle stappen steeds in nauw overleg met het opdrachtgevend bestuur zet; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze realisatie door SOLVA. 
Met 19 stemmen voor (Marcel Saeytijdt, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, 
Marin Devalck, Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Bart Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen 
Vekeman, Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens), 2 onthoudingen (Jan Haegeman, Veronique Lenvain) 
Besluit 
Artikel 1: SOLVA wordt aangesteld als bouwheer voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw “Cordenuit”. 
Artikel 2: De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. deze aanstelling, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA. De afdeling secretariaat wordt hiervan in kennis gesteld en met de uitvoering 
belast. 
Personeelsdienst 
12. Personeel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2021. 



Aanleiding 
Het ontwerp van het jaaractieplan 2021. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur , artikel 2. 
het Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 11. 
Feiten, context en argumentatie 
Jaarlijks dient een jaaractieplan "welzijn" opgemaakte worden en aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het jaaractieplan goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Het ontwerp van het jaaractieplan 2021 wordt goedgekeurd.  
Mobiliteit 
13. N8. Fietspad Brusselsestraat. Addendem 2 aan koepelmodule 45063/2 met module 13e (looptijdverlenging van 15 jaar en wijziging 
inzake onteigeningen). Goedkeuring. 
Aanleiding 
N8. Fietspad Brusselsestraat. Koepelmodule 45063/2 met module 13E. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 1996 houdende het afsluiten van het mobiliteitsconvenant tussen het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Vervoermaatschappij en de gemeente. 
De mobiliteitsconvenant nr. 45063/0 ondertekend door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 22 
september 1998. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 november 2002 houdende goedkeuring van het bestek tot aanstelling van een ontwerper voor de 
opmaak van de startnota's teneinde over te gaan tot de aanleg van fietspaden langsheen de gewestwegen, kaderend in de module 13 van het 
mobiliteitsconvenant. 
De conform verklaring d.d. 18 augustus 2003 door Provinciale Auditcommissie van de startnota voor de aanleg van een fietspad langsheen de N8, 
Brusselsestraat, Steenweg, Brambroek op grondgebied van de gemeente Brakel, de gemeente Lierde en de stad Geraardsbergen, opgemaakt door 
studiebureau VDS. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 november 2003 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45063/2 met module 13E, de 
subsidiëring van een nieuw verbindend fietspad langs de gewestweg N8, Brusselsestraat, Steenweg, Brambroek tussen kilometerpunt 33,2 en 
kilometerpunt 36,85 en tussen kilometerpunt 37,85 en kilometerpunt 41,2 op grondgebied van de gemeente Lierde, de gemeente Brakel en de 
Stad Geraardsbergen. 
De koepelmodule 45063/2 met module 13E ondertekend door de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie op 16 juli 2004. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 
Geraardsbergen, de gemeente Lierde en de gemeente Brakel voor de aanleg van een verbindend fietspad langsheen de N8, Brusselsestraat. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2006 houdende goedkeuring van de addendum 1 aan de koepelmodule 45063/2 met module 13E 
"de subsidiëring van een nieuw verbindend fietspad langs de gewestweg N8 op het grondgebied van de gemeente Brakel, de gemeente Lierde, de 
stad Geraardsbergen en stad Zottegem. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 07 mei 2007 houdende de opdracht aan TMVW-AquaRio tot de opmaak van de studie en 
subsidiëringsaanvraag m.b.t. de aanleg van een gescheiden rioleringsnet langsheen de gewestweg N8 richting Ninove waarbij de uitvoering 
tegelijkertijd dient te gebeuren met de aanleg van het fietspad N8 richting Ninove. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45063/3 met module 17D "het plaatsen van 
verlichting, langsheen de fietsverbinding langs de gewestweg N8 op het grondgebied van de gemeente Brakel, de gemeente Lierde, de stad 
Geraardsbergen en de stad Zottegem. 
De overeenkomst d.d. 30 maart 2010 tussen gemeente Brakel, gemeente Lierde, stad Geraardsbergen, stad Zottegem, het Vlaamse Gewest, 
Grontmij Vlaanderen nv en TMVW betreffende het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van een verbindend fietspad langsheen de 
Brambroek - gewestweg N8. 
Kennisname van de mail d.d. 20 april 2021 van Departement Mobiliteit & openbare werken betreffende een addendum 2 aan de koepelmodule 
45063/2-13E d.d. 16 juli 2004 betreffende de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid, waarin 
: 
-de duur van de koepelmodule 45063/2/13e d.d. 16 juli 2004 wordt verlengd met 15 jaar 
-verbintenissen inzake de uitvoering onteigeningen worden overgedragen naar het Vlaamse Gewest. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 : De addendum 2 aan de koepelmodule 45063/2-13E d.d. 16 juli 2004 betreffende de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden 
langs gewestwegen door de lokale overheid, waarin :  
-de duur van de koepelmodule 45063/2/13e d.d. 16 juli 2004 wordt verlengd met 15 jaar 
-verbintenissen inzake de uitvoering onteigeningen worden overgedragen naar het Vlaamse Gewest, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 : De nodige financiële kredieten zullen voorzien worden in het eerstvolgende meerjarenplan 2026-2031. 
Artikel 3 : Deze beslissing wordt samen met de getekende addendum 2 aan de koepelmodule 45063/2-13E digitaal overgemaakt aan Departement 
Mobiliteit & Openbare Werken 
 
Financiële Dienst 
 
14. Definiëring begrip dagelijks bestuur - vrijstelling van visum door financieel directeur. 
Aanleiding 
Afstemmen van het begrip dagelijks bestuur voor gemeente en ocmw. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Art. 40 § 1 bepaalt dat de raad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van aangelegenheden van gemeentelijk belang. 
Art. 77 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden die aan het ocmw zijn 
toevertroud. 
Artikel 41, 8° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan de gemeenteraad de bevoegdheid om vast te stellen wat 
onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. Deze bevoegdheid is niet delegeerbaar. 
Artikel 78, 9° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan de graad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid om 
vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. Deze bevoegdheid is niet delegeerbaar. 
Het college van burgemeester en schepenen is conform artikel 41, 10°, a van het Decreet over het Lokaal Bestuur bevoegd voor de vaststelling van 
de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur. 



Het vast bureau is conform artikel 78, 10°, a van het Decreet over het Lokaal Bestuur bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en 
de voorwaarden van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur. 
Feiten, context en argumentatie 
Het begrip “dagelijks bestuur” is belangrijk in de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college en ocmw raad en vast bureau. 
Inzake overheidsopdrachten bepaalt het begrip “dagelijks bestuur” wie bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het 
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten. 
Het is aangewezen de definitie “dagelijks bestuur” dezelfde is zowel voor gemeente als voor het OCMW. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: Algemene omschrijving dagelijks bestuur 
Alle beheersdaden zonder financiële impact (dit kan o.a. zijn het occasioneel ter beschikking stellen van gebouwen, lokalen en terreinen aan derden, 
het nemen van maatregelen tot het algemeen onderhoud van gebouwen en het nemen van beschermende maatregelen ter vrijwaring van 
gemeentelijke eigendommen bij gevaar,…), die niet expliciet tot de bevoegdheid van de gemeente en OCMW-raad behoren, behoren tot het 
dagelijks bestuur. 
Art. 2 : Als opdracht van dagelijks bestuur in de zin van artikel 56 §3 5° en artikel 84 §3 5° van het decreet Lokaal Bestuur worden beschouwd:  
a)  Verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn en waarvan het bedrag niet hoger is dan 85.000,00 EUR (BTW niet-
inbegrepen); 
b)   Verrichtingen waarvan de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500,00 EUR (BTW niet-
inbegrepen); 
c)  Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan de gegunde opdrachten die niet onder voormelde bepalingen vallen en voor zover die wijzigingen 
niet tot bijkomende uitgaven leiden van meer dan 10 % van het oorspronkelijke gunningbedrag. 
Art. 3 : De voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, bedoeld in artikel 266 van het decreet lokaal bestuur, uitoefent worden als 
volgt vastgesteld:                                                                                                                Verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 3000 euro 
excl. btw zijn uitgesloten van de voorafgaande 
visumverplichting.                                                                                                                                                                Om te bepalen of een verrichting 
uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de financieel directeur rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen 
verbintenis. Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel directeur rekening met een forfaitaire looptijd van vier jaar. 
15. Punt toegevoegd cfr. artikel 23 DLB. "Samenwerkingsverbanden. VVSG. Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 08/06/2021." 
Aanleiding 
De email d.d. 18 mei 2021 van VVSG, waarbij de gemeente Brakel wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van 8 juni 2021. 
Regelgeving 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Het raadsbesluit d.d. 25/02/2019 waarbij een vertegenwoordiger werd aangeduid voor de algemene vergadering van VVSG; 
Feiten, context en argumentatie 

1. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 17 december 2020 
2. Bekrachtiging van wijziging in samenstelling raad van bestuur VVSG vzw 
3. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2020 
4. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2020 
5. Toelichting bij enkele actuele dossiers 
6. Kwijting aan de bestuurders 
7. Kwijting aan de commissaris-revisor 
8. Hernieuwing mandaat commissaris-revisor 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene Vergadering van VVSG d.d. 8 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt opgedragen zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: VVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel 
 
16. Punt toegevoegd cfr. artikel 23 DLB. "Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijke Holding N.V. - in vereffening. Uitnodiging Algemene 
Vergadering d.d. 30.06.2021." 
Aanleiding 
Uitnodiging d.d. 21.05.2021 van Gemeentelijke Holding NV - in vereffening aangaande de uitnodiging tot de Algemene Vergadering d.d. 30 juni 
2021.  
Regelgeving 
Het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3; 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Gemeentelijke Holding NV - in vereffening. 
Het raadsbesluit omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering voor de volledige 
legislatuur. 
De brief van 21 mei 2021 tot de Algemene Vergadering met volgende dagorde: 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020 
2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en 
redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten 
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2020 
5. Vraagstelling 
Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening  wordt goedgekeurd. 
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de stemming aan de Algemene Vergadering op afstand wordt opgedragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in Art. 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening. 
17. Punt toegevoegd cfr. artikel 23 DLB. "Samenwerkingsverbanden. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Uitnodiging 
Algemene Vergadering     d.d. 01/06/2021." 
Aanleiding 
Bij brief van 12 mei 2021 werd de gemeente Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen; 



Regelgeving 
Het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3; 
Feiten, context en argumentatie 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 
Het raadsbesluit omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering voor de volledige 
legislatuur. 
De brief van 12 mei 2021 tot de Algemene Vergadering met volgende dagorde: 
1. Jaarverslag Raad van Bestuur en commissaris 
2. Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap 
3. Goedkeuring jaarrekening 
4. Winstbestemming 
5. Kwijting bestuurders en commissaris 
6. Ontslag en benoeming bestuurders 
7. Varia 
Het college stelt voor om de voormelde agenda goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De agenda van de Algemene Vergadering op 1 juni 2021 van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. 
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de stemming aan de Algemene Vergadering op afstand wordt opgedragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in Art. 1 van dit besluit. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 
Besloten 
Secretariaat 
18. Gemeentelijke administratieve sancties. Aanstelling vaststeller. 
Aanleiding 
De aanstelling van een gemeentelijke GAS-vaststeller. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2 en artikel 40. 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 21, § 1, 1° en art. 21, § 4, 2°. 
Het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid 
van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een 
gemeentelijke administratieve sanctie, art. 1. 
Overwegende dat Jelle Bauwens voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot 
vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
De heer Jelle Bauwens (RRN: 971117-427-13) wordt aangewezen als GAS-vaststeller. Hij wordt aangewezen om inbreuken vast te stellen die het 
voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur en aan de Procureur des Konings te Gent. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 
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