Zitting van de Gemeenteraad van 13 maart 2018
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Peter Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof
De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de dagorde:”Convenant
Ronde Van Vlaanderen “.
Openbare zitting:
Ruimtelijke Ordening
01
RUP gemeentehuis - definitieve vaststelling
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP Gemeentehuis definitief vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
RUP Industrieterrein. Voorlopige vaststelling.
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP Industrieterrein voorlopig vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Burgerzaken
03
Retributiereglement grafconcessies, begravingen ex-inwoners, ontgravingen,
naamplaatjes.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van retributiereglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van politieverordening goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Milieu
05
Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken
Met eenparigheid van stemmen wordt de belasting op de afgifte van administratieve stukken goedkeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
06
Fietspad Ronsesestraat. Offerte op naam van Farys betreffende aanpassingswerken van
het drinkwaterdistributienet.
Met éénparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 170 - 184 en 228.
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
08
Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Dorpskern Nederbrakel. Zone “erf”, verboden
parkeren, eenrichtingsverkeer en geordend parkeren.
Met éénparigheid wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
09
Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen andersvaliden op het
grondgebied Brakel.
Met éénparigheid van stemmen het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
10
Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement. Blauwe zone en beperkt parkeren op
het grondgebied Brakel
Met éénparigheid van stemmen het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
11
Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement. Snelheidsbeperkingen op het
grondgebied Brakel.
Met éénparigheid van stemmen het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Milieu
12
Aanvraag tot verplaatsing buurtweg 65 te Brakel (Zegelsem).
Met eenparigheid van stemmen wordt het punt afgevoerd van de dagorde.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
12/1
Convenant Ronde Van Vlaanderen.
Met éénparigheid van stemmen wordt het convenant naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen cyclo
goedgekeurd.
Besloten zitting:
13
Kennisname aanstelling financieel directeur.
De raadsleden nemen kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel directeur.
Verlaat de zitting : Jürgen De Mets –
Vervoegt de zitting: Danny Van Daele
14
Aanstelling algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.
Met éénparigheid van geheime stemmen (22 stemmen) worden de algemeen directeur en adjunct algemeen directeur
aangesteld.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

Aanwezig:

Afwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Stephan Van den Berghe -

01
Dagorde: RUP gemeentehuis - definitieve vaststelling
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen,
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit dd. 5 december 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Gebouwen. Oprichten van een
podiumzaal, muziekschool en administratief centrum”;
Overwegende dat als gevolg van de beslissing dd. 5 december 2016 een voorontwerp van RUP “Gemeentehuis” werd
opgesteld en voorgelegd aan de plenaire vergadering dd. 26 juni 2017;
Gelet op de plenaire vergadering dd. 26 juni 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 september 2017 betreffende “GRUP “Gemeentehuis”. Voorlopige
vaststelling”;
Overwegende dat het RUP “Gemeentehuis” aan een openbaar onderzoek is onderworpen van 30 oktober 2017 tot 30
december 2017;
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de bijeenkomst van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening dd. 7 februari 2018 met een
gunstig advies op voorliggend GRUP;
Overwegende dat het ontwerp van GRUP “Gemeentehuis” kadert binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het definitief vaststellen
van het RUP “Gemeentehuis”;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: §1 Het ontwerp van GRUP “Gemeentehuis” wordt definitief vastgesteld.
§2 Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot het verder doorlopen van de administratieve
procedure na het definitief vaststellen van dit GRUP.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing en van het definitief ontwerp van RUP “Gemeentehuis” worden overgemaakt
aan:
1° De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen;
2° Ruimte Vlaanderen (Oost-Vlaanderen), Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent;
3° Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel;
4° de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur, en Landbouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus
1, 1000 Brussel.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 02
Dagorde: RUP Industrieterrein. Voorlopige vaststelling.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen,
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Overwegende dat een voorontwerp van RUP “Industrieterrerin” werd opgesteld en voorgelegd aan de plenaire
vergadering;
Gelet op de plenaire vergadering dd. 29 januari 2016;
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 20 januari 2016;
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP Industrieterrein voorlopig vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
BESLUIT
Artikel 1: Het RUP “Industrieterrein” wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing en van het RUP “industrieterrein” wordt samen met het volledig advies van de
Gecoro onmiddellijk na de voorlopige vaststelling per beveiligde zending overgemaakt aan:
1° De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2° Ruimte Vlaanderen – Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent /
apl.ovl@rwo.vlaanderen.be
3° Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel
4° De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur, en Landbouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus
1, 1000 BRUSSEL

Artikel 3: Het ontwerp RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat binnen dertig dagen na de
voorlopige vaststelling wordt georganiseerd, en dit gedurende een termijn van 60 dagen.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 03

Dagorde: Retributiereglement grafconcessies, begravingen ex-inwoners, ontgravingen,
naamplaatjes.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135§2;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973,
10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op voorliggend ontwerp van retributiereglement, dat het inrichten van een urnenbos mogelijk maakt;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de x raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT :
Titel I - CONCESSIES
Artikel 1
De voorwaarden en tarieven van het bestaande tariefreglement in verband met grafconcessies op de gemeentelijke
kerkhoven worden als volgt herzien :
Alle concessies worden verleend voor een termijn van 30 jaar en zullen na deze termijn vernieuwbaar zijn, zoals
bepaald in artikel 4 van dit Raadsbesluit;
1) Het tarief voor begraving in volle grond van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot:
Voor 1 persoon: 1050,00€
Voor 2 personen (boven elkaar): 1575,00€
2) Het tarief voor begraving in volle grond van een asurn bedraagt:
Voor 1 persoon : 420,00€
Voor 2 personen : 630,00€
3) Het tarief voor bijzetting in een columbarium van een asurn bedraagt:
Voor 1 persoon : 265,00€
Voor 2 personen : 395,00€
Artikel 2
De begravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, evenals de begravingen en bijzettingen van asurnen
voor inwoners van onze gemeente in niet-geconcedeerde grond en niet-geconcedeerde nis zijn gratis.
Artikel 3
De termijn van elke toegestane concessie begint te lopen vanaf de toekenning ervan door het College van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4
De concessies kunnen verlengd worden voor telkens 10 jaar. Het tarief van de verlenging van een concessie is 1/3
van het tarief van een gewone concessie, volgens het tarief in voege op het ogenblik van de aanvraag.
Artikel 5
De termijn van elke toegestane verlenging van concessie begint te lopen vanaf de toekenning ervan door het College
van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
Alle concessies worden van rechtswege hernieuwd voor een gelijke duur als deze van de oorspronkelijke concessie,
wanneer, voor de laatste maal voor het verstrijken van de termijn, stoffelijke overschotten worden bijgezet in een
graf dat na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 werd geconcedeerd.
Artikel 7
Voor deze hernieuwing van ambtshalve wordt de retributie als volgt berekend:
R(retributie)= P(prijs) x B.T.(bijkomende termijn)
O.T.(oorspronkelijke termijn)
De in aanmerking te nemen datum is deze van de laatste bijzetting. Een onvolledig jaar wordt beschouwd als een
volledig jaar. De prijs(P) is deze geldend op de datum van de hernieuwing van rechtswege.
Artikel 8
Het tarief voor de ambtshalve hernieuwing van een bestaande concessie met grafkelder wordt als volgt bepaald :
Kelder 1 persoon : 35,00€/jaar
Kelder 2 personen : 40,00€/jaar
Kelder 3 personen : 45,00€/jaar
Titel II - NIET-INWONERS
Artikel 9
De vergoeding voor begraving of bijzetting van niet-inwoners, die ooit in Brakel in het bevolkings- of vreemdelingenof wachtregister ingeschreven waren, in niet-geconcedeerde grond of nis, wordt vastgesteld op 270,00€.
De vergoeding voor de asverstrooiing van niet-inwoners bedraagt 55,00€.

De vergoeding is verschuldigd door diegene die de machtiging tot begraven, bijzetten of asverstrooien vraagt, en
moet contant elektronisch betaald worden op het ogenblik van de aanvraag.
Titel III - ONTGRAVINGEN
Artikel 10
De vergoeding voor ontgravingen van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld op 1.000,00€ per
ontgraving.
De vergoeding voor ontgraving van gecremeerde stoffelijke overschotten wordt vastgesteld als volgt :
Ontgraving met het oog op bijzetting op hetzelfde kerkhof : 150,00€
Ontgraving met het oog op bijzetting op een ander gemeentelijk kerkhof : 250,00€
Artikel 11
De vergoeding is verschuldigd door degene die de machtiging vraagt, en moet contant elektronisch betaald worden
op het ogenblik van de aanvraag, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 12
Volgende ontgravingen geven geen aanleiding tot het betalen van de vergoeding:
Ontgravingen verricht in uitvoering van de rechterlijke beslissingen
Ontgravingen ambtshalve verricht door de gemeente
Titel IV - ASWEIDE EN URNEBOS
Artikel 13
Op de gedenkplaat kan de familie een naamplaatje van de overledene laten aanbrengen door het gemeentepersoneel.
De vergoeding voor een naamplaatje wordt vastgesteld op 10,00€ en moet elektronisch betaald worden op het
ogenblik van de aanvraag, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 14
De te betalen bedragen dienen bij de financieel directeur of diens gemachtigde gestort, op het ogenblik van de
concessieaanvraag, de aanvraag tot vernieuwing van de concessie, de aanvraag tot ontgraving en/of de aanvraag
van een naamplaatje.
Artikel 15
Huidig retributiereglement heeft uitwerking op 01 april 2018 en vervangt het vorige retributiereglement van 15
Februari 2016 dat dd. 1 april 2018 wordt opgeheven.
Artikel 16
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 04
Dagorde: Politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging.
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quotum, overeenkomstig artikel 26 van het gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis en 119ter, 133 en 135§2;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1973,
10 januari 1980, 28 december 1989, 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet, moet instaan voor
een goede politie en onder meer de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en rust moet waarborgen;
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de politie en het
toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen
handelingen worden verricht die strijdig zijn met de aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen
ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT :
Art. 1: §1 De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te:
1° Elst
2° Everbeek-beneden
3° Everbeek-boven
4° Michelbeke
5° Nederbrakel
6° Opbrakel
7° Parike
8° Zegelsem
Iedere begraafplaats beschikt over verschillende perken:
1° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond
2° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in volle grond met grafconcessie voor 1 of 2 personen
3° voor begraving van niet-gecremeerde lijken in reeds bestaande concessies met grafkelders
4° voor asverstrooiing
5° voor bijzetting in het columbarium met of zonder concessie

6° voor begraving van asurnen in niet-geconcedeerde grond
7° voor begraving van asurnen met concessie voor 1 of 2 urnen
8° kinderperk
§2 De gemeente beschikt over één urnenbos; gelegen langsheen het Sadonespad te Opbrakel.
Titel 1 Pleegvormen die de begravingen/crematies voorafgaan
Art. 2: Aangifte van overlijden
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt
eveneens in geval van ontdekking van een lijk op het grondgebied van de gemeente.
De aangever verstrekt de nodige gegevens onder meer met betrekking tot de identiteit van de overledene en de wijze
van begraven. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan en dit op kosten van de
nalatenschap. Het college van burgemeester en schepenen beslist in dat geval over dag en uur van de begrafenis en
de wijze van begraving.
De aangever regelt met het gemeentebestuur de formaliteiten voor de begraving, ten minste twee volle werkdagen
voor de dag van begraving door middel van het daartoe bestemd formulier, dat vermeldt of het gaat om een
begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de
gemachtigde.
Art. 3:
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na het
overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten plaats.
De toelating tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na ontvangst van de aanvraag tot lijkverbranding afgeleverd.
De begraving, bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as vindt plaats uiterlijk de 8 ste dag na het
overlijden of de dag van ontdekking van een stoffelijk overschot of na vrijgave van het stoffelijk overschot door de
gerechtelijke overheden.
Indien de 8ste dag na het overlijden een zondag en/of een wettelijke of reglementaire feestdag is, mag de begraving,
bijzetting in een columbarium of de verstrooiing van de as plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
Art. 4: Kisting
§1: Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door de Vlaamse
regering bepaalde gevallen toegelaten worden.
§2: De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en Nederland) te
vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen nagaat.
§3: Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en normale
ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
§4: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend worden.
Titel 2 Vervoer van lijken
Art. 5: Vervoer van niet-gecremeerde lijken
§1: De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op de meest passende wijze vervoerd
worden.
§2: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:
1° het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er overleden zijn of dood
werden aangetroffen
2° het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er niet zijn
overleden of er dood aangetroffen werden;
In het eerste vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document waaruit het
akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
§3: Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland moeten vervoerd
worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
1° Het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland;
2° Het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar een ander land
dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;
3° Het Regentbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet bedoeld
hierboven.
Art. 6: Vervoer van gecremeerde lijken
Het vervoer van de as is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de welvoeglijkheid.
Titel 3 Begravingen
Art. 7: Overledenen die op de begraafplaats mogen begraven worden.
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium en de
asverstrooiing van:
de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen;
de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar dood werden aangetroffen,
maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;
de personen, begunstigd met een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in een
geconcedeerde nis;
de personen die ooit in Brakel in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven waren,
mits het betalen van een retributie.
Art. 8: Bij de niet-geconcedeerde gronden wordt een afzonderlijk perk voorzien voor de begraving van nietgecremeerde lijken.
Op deze perken gebeurt de begrafenis, de ene na de andere, in volgorde van aankomst op het kerkhof.
Art. 9: De grafkuilen worden evenwijdig aan elkaar en op regelmatige rijen gemaakt, volgens een plan dat zich op de
dienst Burgerzaken bevindt.
Art. 10: Op het perk van de niet-geconcedeerde grond moet ieder lijk horizontaal in een afzonderlijke grafkuil
begraven worden. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of doodgeboren kinderen
in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven.
De grafkuilen zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een minimumdiepte van 1m.
De afstand tussen de grafkuilen bedraagt 60 cm.
Art. 11: Voor kinderen jonger dan 7 jaar worden de niet-gecremeerde lijkjes naast elkaar begraven in volgorde van
aankomst. De graven hebben een breedte van 75 cm, een lengte van 150 cm en een minimumdiepte van 1 m.
Titel 4 Crematie – columbarium – urnenveld - asverstrooiing

Art. 12: De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Art. 13: Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het overlijden
werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad.
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams Gewest is een verlof tot crematie vereist van de
procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de
hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.
Art. 14:
§1: De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats:
1° begraven worden op het daartoe bestemde perk op een diepte van ten minste 80 cm
2° bijgezet worden in een columbarium in gesloten nissen
3° bijgezet worden in een bestaande grafkelder
§2: De as van de gecremeerde lijken kan:
1° uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een strooitoestel dat
alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;
2° uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden die de
Vlaamse regering bepaalt.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan een schriftelijke bepaling door de overledene, op
gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie
de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- en aanverwanten van de eerste graad of, indien het om
een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:
a) worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.
Deze uitstrooiing of begraving kan echter niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats.
Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande
schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het betrokken terrein.
b) in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan
de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats,
wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens
overlijden, ofwel naar de begraafplaats gebracht om er begraven te worden, in een columbarium bijgezet of
uitgestrooid te worden ofwel uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale
zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen.
§3: Onverminderd hetgeen is bepaald in §1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten in
eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden meegegeven.
Art. 15: De asurne begraven op het urneveld of bijgezet in het columbarium kan op vraag van de nabestaanden een
andere bestemming krijgen, mits betalen van de verschuldigde retributie.
Art. 16: Aan de uitstrooiweide wordt een plaats voorbehouden voor het aanbrengen van een naamplaatje; aan te
kopen bij de gemeente overeenkomstig het retributiereglement.
Art. 17 : De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het
columbarium.
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende:
Hoogte: 0,25 m
Dikte: 0,20 m
Nadat de asurne in de nis is geplaatst, wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de gemeente
afgesloten.
Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat laten bevestigen.
Deze naamplaat moet aangebracht worden binnen de voorziene ruimte.
Art. 18: In elke niet-geconcedeerde columbariumnis mag slechts één asurn geplaatst worden.
Titel 5 Wijze van lijkbezorging
Art. 19: Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats:
1° moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee volle werkdagen vooraf verwittigd zijn, door middel van het
daartoe bestemd formulier dat vermeldt of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een
uitstrooiing. Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de gemachtigde;
2° rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste begroeting aan de
overledene kan brengen. De begroetingsplaats wordt aangeduid door de aangestelde van de gemeente.
De rouwenden zijn gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.
Art. 20: Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:
1° het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne
2° het uitstrooien van de as
3° het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium
4° het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil
5° het openen en sluiten van bestaande grafkelders
6° het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium
Art. 21: De begravingen, bijzettingen van de as en asverstrooiingen kunnen doorgaan:
1° van maandag tot en met zaterdag van 8u30 tot 16u30
2° op 24 december en 31 december van 8u30 tot 12u
Art. 22: Er worden geen begravingen verricht de eerste vrijdag na 1 januari, de woensdagnamiddag van 12u tijdens
de kermis Nederbrakel en op de wettelijke en reglementaire feestdagen.
De wettelijke en reglementaire feestdagen zijn:
1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november,
11 en 15 november, 25 en 26 december.
Art. 23: De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan voor
begraving en/of bijzettingen in de nissen van het columbarium.
De grafmaker of een daartoe gemachtigde houdt een register bij waarin de identiteit wordt vermeld van al de
personen die op de begraafplaats begraven zijn, ook de datum van begraving, de sectie en het nummer van de plaats
van het graf worden bijgehouden.
Titel 6 Ontgravingen
Art. 24: Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden verricht
dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het verlenen van toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.

Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement. Alle kosten zijn ten laste van de
aanvragers.
Art. 25: De ontgraving is slechts toegestaan:
1° om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf
2° op bevel van de gerechtelijke overheid
3° wegens een bestuurlijke beslissing.
Art. 26: De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaanden schriftelijk te worden gericht aan de burgemeester.
Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten
steeds volgende schikkingen worden nageleefd:
1° dag en uur waarop de ontgraving zal gebeuren worden door de burgemeester vastgelegd
2° het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen bemoeilijken of
beletten moeten verwijderd worden door en op kosten van de aanvrager vooraleer tot de ontgraving wordt
overgegaan
3° het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van
de kuil geschieden door de zorgen van de gemeente of onder toezicht van het gemeentebestuur door een
gespecialiseerde firma en in alle gevallen op kosten van de aanvrager
4° het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug sluiten van de nis, geschieden door de
zorgen van de gemeente.
Art. 27: Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op zaterdagen geen ontgravingen
verricht.
Tijdens de ontgraving wordt de begraafplaats gesloten. Enkel de aanwezigheid van volgende personen is toegelaten:
de grafmaker, een lid of afgevaardigde van de familie, de gemachtigde van de burgemeester, de personeelsleden van
het bedrijf dat de ontgraving verricht en het personeel van de begrafenisonderneming.
Fotograferen en filmen van de werkzaamheden is verboden.
Er wordt tot ontgraving overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker en een gemachtigde van de burgemeester
aangesteld die er verslag van opmaakt.
Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij dit nodig achten en elke andere maatregel nemen om
de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid te beschermen, op kosten van de aanvrager.
Art. 28: Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een andere
gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch gesloten omhulsel te
plaatsen vooraleer deze te vervoeren.
Titel 7 Concessies
Art. 29: Op het perk van de geconcedeerde grond voor niet-gecremeerde lijken worden begraafplaatsen voorzien
voor de begrafenis van één of twee personen.
De grafkuilen voor de begrafenis van één persoon zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben een diepte van
minimum 1m. Het is evenwel toegelaten de overleden moeder en het doodgeboren kind of kinderen in één en
dezelfde kist in hetzelfde graf te begraven.
De grafkuilen voor de begrafenis van 2 personen boven op elkaar zijn minstens 75 cm breed, 200 cm lang en hebben
een diepte van minimum 1,8 m.
Art. 30: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies verleend voor 1 of 2 personen.
Deze hebben betrekking op :
1° ofwel een perceel grond
2° ofwel een nis in het columbarium
Art. 31: Eenzelfde concessie mag slechts dienen:
1° voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten
2° voor personen die een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd.
3° voor personen daartoe aangewezen door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil
te kennen hebben gegeven.
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en diens familie.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat moment een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie
aanvragen.
De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangeduid op de plannen berustend op de dienst
Burgerzaken.
In geen geval mag er een concessie verleend worden op de plaatsen bestemd voor de niet-vergunde percelen.
Art. 32: De concessieaanvragen vermelden de identiteit van de begunstigden.
Wanneer één of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de bloed- of aanverwanten zijn van de aanvrager,
worden de concessieaanvragen ondertekend, niet alleen door de aanvrager zelf, maar ook, voor akkoord, door alle
begunstigden. Deze verplichting moet niet nageleefd worden wanneer gebruik gemaakt wordt van de in artikel 31,
derde lid bepaalde mogelijkheid.
Art. 33: Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in.
Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die waarvoor ze werd verleend. De
concessies zijn onoverdraagbaar.
Art. 34: Bij het overlijden van een familielid mogen er maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum
twee naast elkaar staande columbariumnissen worden aangekocht.
Art. 35: De gemeente is niet verplicht een concessie te verlenen.
De concessies worden verleend voor 30 jaar.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De concessies worden verleend onder de voorwaarden gesteld in dit politiereglement en in het retributiereglement,
zoals deze gesteld zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.
Art. 36: De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 37: De concessies kunnen op aanvraag hernieuwd worden.
Art. 38: De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in dit politiereglement en het
desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Art. 39:
§1: De aanvraag om hernieuwing kan gedaan worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. Geen
hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. Een nieuwe termijn
begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag.

§2: Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe
termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt
aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor
deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van 10 jaar die begint te lopen op de datum van
het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan 10 jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Art. 40: De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 39 §2, wordt proportioneel berekend op het aantal jaren
dat de vervaldatum van de vorige concessie overschreden wordt.
Art. 41: Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie:
1° bij de financieel beheerder gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag
2° indien de beslissing gunstig is, door het gemeentebestuur verworven.
Art. 42: In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens openbaar
belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van dezelfde
oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een vervangende
grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.
Art. 43: In geval van wijziging van bestemming van de begraafplaats (bvb. sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding. Hij heeft het recht op het kosteloos verkrijgen van een
grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte op de nieuwe begraafplaats. De kosten voor overbrenging van de
lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten voor overbrenging van de grafmonumenten en de kosten
van een vervangende grafkelder zijn ten laste van de aanvrager.
Art. 44: Wanneer een concessie, om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en
de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en
schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.
Art. 45: Concessies voor de begraving van een urne en voor de bijzetting in het columbarium worden verleend voor
dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde
lichamen.
Art. 46: Wanneer een concessie in het columbarium of op het urnenveld, om welke reden ook een einde neemt, zal
de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
Art. 47: De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus 1971 worden toegestaan
overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Art. 48: Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het college van burgemeester en
schepenen.
Titel 8 Graftekens, bouw- en beplantingswerken en onderhoud van de graven
Art. 49: Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht
op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de
concessiehouder, en dit overeenkomstig dit reglement.
Art. 50:
§1: Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun
opschriften of aard van de materialen, de reinheid, de gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen
verstoren.
§2: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond in
onderstaande zones ingedeeld:
Zone A
Zone B

Zone C

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in betong en bestemd voor
graftekens of een ander gedenkteken
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,..
3° Zone C: 80 centimeter breed: 200 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele
verharding wordt hierin toegelaten.
§3: Met het oog op het toepassen van dit artikel wordt een kindergraf in onderstaande zones ingedeeld:
Zone A

Zone B

Zone C

1° Zone A: 80 centimeter breed , 10 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
graftekens of een ander gedenkteken
2° Zone B: 80 centimeter breed; 40 centimeter lang, zone door het bestuur aangelegd in beton en bestemd voor
versiervoorwerpen, foto’s, symbolen, bloemen,..
3° Zone C: 80 centimeter breed: 150 centimeter lang, wordt door het bestuur ingezaaid met gras. Geen enkele
verharding wordt hierin toegelaten.
§4: Graftekens en andere gedenktekens in zone A mogen bovenstaande afmetingen niet overschrijden
Graven in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond
Hoogte:
1 meter
Breedte:
80 centimeter
Dikte:
10 centimeter
Kindergraven
Hoogte:
1 meter
Breedte:
50 centimeter
Dikte:
10 centimeter
§5: De graftekens en andere gedenktekens in geconcedeerde en niet-geconcedeerde grond en kindergraven worden
op de beton in zone A geplaatst.
§6: Het gebruik van een horizontale deksteen is enkel toegelaten in zone B overeenkomstig de afmetingen 80 cm *
40 cm; voor kindergraven overeenkomstig de afmetingen 50cm * 40 cm; met een maximumdikte van 3 cm. Enkel
een grafteken of ander gedenkteken kan in zone A geplaatst worden. Versiervoorwerpen, foto’s, symbolen,
bloemen,.. kunnen in zone B geplaatst worden. In zone C is geen enkele verharding of beplanting toegelaten, deze
wordt ingezaaid door het bestuur met gras.
Graf voor urnen
Een grondplaat van 50 cm op 50 cm met een maximumdikte van 3 cm. Deze grafsteen moet op gelijke hoogte liggen
als het maaiveld en geplaatst worden op de door de gemeente geplaatste afdekplaat. Het is toegelaten op de
grondplaat rechtopstaande versieringsvoorwerpen, foto’s of symbolen te plaatsen van maximum 40 cm op 40 cm en
maximaal 45 cm hoog.
Grafkelders
Graftekens op bestaande grafkelders moeten de volledige grafkelder bedekken.
Art. 51: De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang niet
belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Art. 52: Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde materialen
volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulpmateriaal,
restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten. De materialen worden
aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolgen gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van ambtswege
overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.
Art. 53:
§1: De scheefstaande en omgevallen grafstenen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor
Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.
§2: De aangevoerde grafsteen- of tekens, die drie werkdagen voor Allerheiligen bij de sluiting van de begraafplaats
niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10u ’s morgens
verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en
zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.
Art. 54: De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf doorlopend
onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld
door de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het verstrijken van die
termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het
wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie. Daarenboven kan het college van
burgemeester en schepenen een einde stellen aan het recht op concessie.
Art. 55: De graven en grafmonumenten, opgenomen in de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§2 van het decreet op lijkbezorging
en de begraafplaatsen.

Titel 9 Grafrust en verwijderen van een graf
Art. 56: Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de graven in niet-geconcedeerde grond, de niet-geconcedeerde
columbariumnissen en de begraven asurnen ten vroegste hernomen op 31 december van het twintigste jaar, te
rekenen vanaf de datum van begraving of bijzetting in het columbarium.
Art. 57: Deze graven worden verwijderd nadat gedurende een jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering,
zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats, werd uitgehangen.
Titel 10 Urnenbos
Art. 58 :
§1: De urnen dienen uit organische materialen vervaardigd te zijn en biologisch afbreekbaar.
§2 : In het urnenbos staat een gedenkplaat waarop de familie een naamplaatje kan laten aanbrengen door het
gemeentepersoneel. Het naamplaatje draagt de voornaam, familienaam, geboortedatum en overlijdensdatum van de
overledene. De naamplaatjes worden door het gemeentebestuur aangeleverd en mogen enkel door het
gemeentepersoneel worden aangebracht.
§3 : Het is verboden het urnenbos te betreden. Enkel gemeentepersoneel belast met het onderhoud van het
urnenbos en begraving van de ecologische urne en/of begrafenisondernemer of dienst aangestelde op het moment
van de urnebegraving, mogen het urnenbos betreden.
§4 : Over de volledige oppervlakte van het urnenbos wordt een ecologisch beheer toegepast. Er mogen geen tekens,
symbolen, afsluitingen, versieringen …., worden aangebracht zodat het natuurlijk karakter kan bewaard worden.
In de strook rond de gedenkplaat mogen enkel tijdelijke bloemstukken worden geplaatst.
§5 : Er is geen mogelijkheid om een concessie te nemen.
Titel 11 Politie
Art. 59: De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het
gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen die op de
begraafplaatsen ten nadele van de families zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte
gedenktekens, beplantingen, …
Titel 12 Strafbepalingen
Art. 60: Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen in geen
andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek niet van toepassing
zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen.
Titel 13 Slotbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 61:
§ 1: De bepalingen van Titel 8 van dit politiereglement treden in werking voor de overlijdens vanaf 16 juni 2015:
1° kerkhof Elst
- geconcedeerde grond: C – 1 - 4
- niet-geconcedeerde grond: C – 3 - 54
- kinderperk: E – 2 - 1
2° kerkhof Everbeek-beneden
- geconcedeerde grond: D – 10 - 1
- niet-geconcedeerde grond: D – 10 - 12
- kinderperk: D – 2 - 3
3° kerkhof Everbeek-boven
- geconcedeerde grond: 3N – D – 1 - 1
- niet-geconcedeerde grond: 3N – E – 1 - 1
- kinderperk: 3N – F – 1 - 1
4° kerkhof Michelbeke
- geconcedeerde grond: C – 25 - 14
- niet-geconcedeerde grond: C – 13 – 6
- kinderperk: A1 – 1 – 4
5° kerkhof Nederbrakel
- geconcedeerde grond: C – 24 - 1
- niet-geconcedeerde grond: 1N – A – 1 - 1
- kinderperk: Z – 4 - 1
6° kerkhof Opbrakel
- geconcedeerde grond: C – 31 - 18
- niet-geconcedeerde grond: C – 28 – 18
- kinderperk: E – 1 - 9
7° kerkhof Parike
- geconcedeerde grond: D – 3 - 1
- niet-geconcedeerde grond: F – 5 – 8
- kinderperk: I – 5 - 4
8° kerkhof Zegelsem
- geconcedeerde grond: E – 1 - 1
- niet-geconcedeerde grond: A – 13 – 1
- kinderperk: B – 1 - 10
§2: De andere bepalingen van dit reglement worden van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.
Art. 62: Dit reglement heft de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 11 mei 2015 op.
Art. 63: Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art. 64: Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan:
1° de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
2° de lokale politie
3° de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg
4° de Politierechtbank.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 05
Dagorde: Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet d.d. 30 mei 2008 en latere wijziging d.d. 17 februari 2012 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen beslechting van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 maart 2017 betreffende een gemeentebelasting op de afgifte van administratieve
stukken;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten
en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de
natuurlijke personen, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen,
zoals beiden gewijzigd bij wet van 15 mei 2007;
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente meebrengt en dat
het gepast is hiervoor van de belanghebbenden een belasting te eisen;
Gelet op het schrijven van de heer Minister van Binnenlandse Zaken van 4 april 1991;
Gelet op de onderrichtingen van de heer Minister Van Binnenlandse van 13 mei 1991;
Gelet op de wet van d.d. 19 juli 1991, betreffende de bevolkingsregisters en identiteitskaarten;
Gelet op het K.B. d.d. 16 juli 1992, tot uitvoering van voornoemde wet, inzonderheid de artikels 2 tot 10, dat de
schriftelijke informatie verstrekt aan gerechtsdeurwaarders, uitzonderlijke kosten meebrengt voor de gemeente;
Gelet op het Omgevingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het voorgestelde ontwerp van een belasting op de afgifte van administratieve stukken;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde belasting goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1:
Met ingang van 1 april 2018 en eindigend op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente, onder de
navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken. De belasting
valt ten laste van de persoon of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Art.2:
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a) op de identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf 12 jaar, in toepassing van het KB. van 29 juli 1985, en zijn
latere wijzigingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente
aangerekende kostprijs voor het aanmaken van bedoelde identiteitskaarten.
b) op de afgifte van reispassen: € 4,00 voor elke nieuwe reispas
c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen van vreemdelingen: € 2 vermeerderd
met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs.
d) op de afgifte van demografische statistieken (globaal of per deelgemeente) en
Bevolkingspiramiden gemaakt aan de hand van de bevolkingsgegevens:
€ 1 per blad (A4 formaat)
e) op de afgifte van fotokopieën van akten uit de registers van de Burgerlijke Stand, gemaakt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, en enkel dienstig voor genealogische opzoekingen:
€ 1 per blad.
f) op de afgifte van een duplicaat trouwboekje: € 20.
g) op het indienen van een omgevingsvergunning, socio-economische vergunning en vegetatiewijziging:
- digitale indiening van een omgevingsvergunning, verkaveling, bijstelling van verkaveling – al dan niet
verplicht met medewerking van een professional: 50 euro + publicatiekosten
- analoge indiening van een omgevingsvergunning zonder verplichte medewerking van een professional: 50
euro
- digitale indiening stedenbouwkundig attest- van zodra digitaal indienen mogelijk: 50 euro
- analoge indiening stedenbouwkundig attest – van zodra digitaal mogelijk: 50 euro
- digitale indiening van een melding: 0 euro
- analoge indiening van een melding: 0 euro
- digitale indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen
mogelijk: 50 euro
- Analoge indiening van een socio-economische vergunning en vegetatiewijziging – van zodra digitaal indienen
mogelijk: 50 euro
h) op het afgeven van notariële inlichtingen: 50 euro per perceel
i) op het aanvragen door professionelen van inlichtingen betreffende erfgenamen: 50 euro
Opmerking:
- Indien conform de procedure vereist worden de onkosten voor aangetekende zendingen doorgerekend aan de
aanvrager
- Betalingsbewijs van de factuur voor het desbetreffend dossier maakt deel uit van het dossier om ontvankelijk
en volledig te verklaren.
Art.3:
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Ze wordt
contant ingevorderd. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art.4:
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS,

De Lijn en op de openbare autobusdiensten. Het betreft hier een verminderde prijs die om sociale redenen aan
kroostrijke gezinnen wordt toegekend. Om in dezelfde sociale geest te blijven moeten de onderzoeks- en
controleverrichtingen ter zake door de gemeentelijke diensten kosteloos worden uitgevoerd.
b) de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het
gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
c) de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk
overtuigend bewijsstuk.
d) de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de
instellingen van openbaar nut.
Art.5:
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig belast te zijn, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De termijn voor het indienen van het bezwaar bedraagt 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de datum van
de contante inning of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.6:
§ 1. Dit belastingreglement wordt bekend gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
gemeentedecreet.
§ 2. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 april 2018.
§ 3. Het vorige belastingreglement van 20 maart 2017 wordt opgeheven vanaf 1 april 2018.
§ 4. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- dhr. Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- OVAM
- de diensten secretariaat, financiën, stedenbouw en milieu van de gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 06

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Offerte op naam van Farys betreffende
aanpassingswerken van het drinkwaterdistributienet.
Gelet op de geplande collectorwerken in opdracht van Aquafin en gemeentelijke wegenis- en rioleringswerken in
Ronsesestraat zijn aanpassingswerken aan de drinkwaterdistributieleiding noodzakelijk;
Kennisnemend van de ontwerpdossiers DOM-027/13/008-D en DOM-037/15/009-D opgemaakt door Farys met een
raming ten bedrage van €1.004.101 voor het uitvoeren van :
-aanleg van 6704 m drinkwaterdistributieleiding dia. 90 mm PE
-aanleg van 660 m drinkwaterdistributieleiding dia. 110 mm PE
-aanleg van 184 m drinkwaterdistributieleiding dia. 160 mm PE
-buiten dienst stellen van 95 m drinkwaterdistributieleiding dia. 75 mm PVC
-buiten dienst stellen van 5844 m drinkwaterdistributieleiding dia. 80 mm VC
-buiten dienst stellen van 220 m drinkwaterdistributieleiding dia. 90 mm PVC
-buiten dienst stellen van 900 m drinkwaterdistributieleiding dia. 100 mm VC
-buiten dienst stellen van 50 m drinkwaterdistributieleiding dia. 125 mm VC
-buiten dienst stellen van 85 m drinkwaterdistributieleiding dia. 150 mm VC
-buiten dienst stellen van 40 m drinkwaterdistributieleiding dia. 160 mm PVC
-overkoppelen van 164 aftakkingen;
Overwegende dat voor de financiering van deze werken gebruik wordt gemaakt van het drinkwaterinfrastructuurfonds
(DIF) van Farys;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze offerte goed te keuren met
het oog op het vernieuwen van het drinkwaternet naar aanleiding van het project “fietspad Ronsesestraat”;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpdossiers DOM-027/13/008-D en DOM-037/15/009-D opgemaakt door Farys houdende de
aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet in de Ronsesestraat worden goedgekeurd.
Art.2 : De financiering van deze aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet wordt ten laste genomen van
het drinkwaterinfrastructuurfonds voor een bedrag van € 913.624 en €90.477 is ten laste van derden.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt Farys, aan de financieel beheerder en aan de
financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig:

Afwezig:
07

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Stephan Van den Berghe -

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 170 - 184 en 228.
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 –
53/54/144 – 90 – 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200

– 201 – 202 – 203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 –
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 207
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 –
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het project
“fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 20 november 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 – 72 –
75/164 – 76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 –
171/172/175 – 180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 18 december 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 26 februari 2018 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 170/183/228 en 300);
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop, opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkopers : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel
dhr. Kris Bourdeaud’hui, Livierenstraat 9, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 259D (1275 m²) en 224D (570 m²),
inneming 170 / 184 : verkoop : volle eigendom 1845 m² tegen € 7.684,76,
uitwinningsschade : 1845 m² tegen € 1.531,35
inneming 170 / 184 / 228 : terreinbeschrijving ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte verkoop voor
inneming 170 – 184 en 228 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop, opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd,
zijnde :
de verkopers : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel
dhr. Kris Bourdeaud’hui, Livierenstraat 9, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 259D (1275 m²) en 224D (570 m²),
inneming 170 / 184 : verkoop : volle eigendom 1845 m² tegen € 7.684,76,
uitwinningsschade : 1845 m² tegen € 1.531,35
inneming 170 / 184 / 228 : terreinbeschrijving.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 08

Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Dorpskern Nederbrakel. Zone “erf”,
verboden parkeren, eenrichtingsverkeer en geordend parkeren.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het raadsbesluit dd 25 juni 1984 en 2 december 1991 betreffende een aanvullend verkeersreglement :
Marktplein en toegangswegen : inrijverbod en verboden parkeren vanaf kruispunt Hoogstraat-Neerstraat en vanaf
kruispunt Serpentstraat-Brugstraat op woensdagvoormiddag;

Gelet op het raadsbesluit dd 21 april 1986 betreffende aanvullend verkeersreglement : Brugstraat. Invoeren
verboden doorgang vanaf Serpentestraat voor iedere bestuurder
Gelet op het raadsbesluit dd 30 juni 1986 betreffende een aanvullend verkeersreglement : Serpentestraat (deel
vanaf Marktplein tot Brugstraat) halfmaandelijks parkeren deel Serpentestraat aansluitend met de Wielendaalstraat :
verboden parkeren langsheen voetpad aansluitend op de parking (doorlopende lijn) aansluiting met de
Wielendaalstraat : zebrapad;
Gelet op het raadsbesluit dd 12 juni 1989 betreffende een aanvullend verkeersreglement : invoeren verplichte
richting op het Marktplein;
Gelet op het raadsbesluit dd 2 januari 1992 betreffende aanvullend verkeersreglement : Wijziging
gemeenteraadsbesluit dd° 25 juni 1984 betreffende parkeerverbod op woensdag op het marktplein en
toegangswegen;
Gelet op de raadsbesluiten dd 28 april 1997, 16 juni 1997 en 29 september 1997 betreffende aanvullend
verkeersreglement : parking Trise;
Gelet op het raadsbesluit dd 26 mei 2003 betreffende een aanvullend verkeersreglement : aanpassen
verkeersreglementering centrum Brakel;
Gelet op het raadsbesluit dd 21 november 2005 betreffende een aanvullend verkeersreglement : Neerstraat.
Invoeren parking voorbehouden voor fietsers;
Gelet op het raadsbesluit dd 17 juni 2002 betreffende een aanvullend verkeersreglement : invoeren parkeerplaatsen
op het Marktplein;
Gelet dat de dorpsrenovatie op en rond het Marktplein op korte termijn zal beëindigd zal worden;
Gelet dat door de aanleg van nieuwe voetpaden, wegen en parkeerplaatsen, de daar geldende
verkeersreglementering dient aangepast te worden;
Gelet dat het Marktplein en omgeving in de blauwe zone en zone 30 gelegen is;
Overwegende dat de wekelijkse markt zal doorgaan op het Markplein en omgeving;
Gelet dat door de aanwezigheid van grote voetpaden en pleinen het aangewezen is om tevens een zone erf in te
voeren;
Gelet dat eveneens wordt voorgesteld om het eenrichtingsverkeer in de Wielendaalstraat om te keren, zijnde vanaf
de Serpentestraat richting kruispunt Hoogstraat/Kasteelstraat;
Gelet op ontwerpplan van de nieuwe verkeersreglementering;
Gelet op het positief advies van de politie;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 stemmen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Alle verkeersreglementeringen die van toepassing zijn op het Markplein, Hoogstraat, Serpentestraat,
Brugstraat, Neerstraat en Tirse tussen Markplein en parking Tirse, worden opgeheven, met uitzondering die van de
blauwe zone en zone 30.
Art. 2 : Er wordt een zone erf ingevoerd waartoe volgende straten behoren : Hoogstraat, Neerstraat tussen
Hoogstraat en woning nr 3, Marktplein, Serpentestraat tussen Marktplein en Brugstraat, Brugstraat, Tirse tussen
Markplein en parking.
De maatregel wordt aangeduid met de borden F12a en F12b.
Art. 3 : Er worden geordende parkeerplaatsen voorzien :
- in de Neerstraat en Serpentestraat tussen Brugstraat en Theo Brakelstraat : aangeduid met het bord E9a +
onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig pijl begin en pijl einde
- Hoogstraat, Serpentestraat tussen Markplein en Brugstraat : aangeduid met het bord E9a aangevuld met
“uitgezonderd op woensdag van 5u tot 14u” + onderbord parkeerschijf Type VIIb + waar nodig “pijl begin” en “pijl
einde”
- Marktplein : in het midden waarbij de parkeerplaatsen worden afgebakend met wegmarkeringen en waarop de
letter P + symbool parkeerschijf Type VIIb is aangebracht.
Ter hoogte van de kerk, tussen linker en midden deur, wordt een parkeerplaats voorzien voor ceremoniewagens.
Deze plaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type IV “uitgezonderd cerenomiewagens”
Art. 4 : Er wordt elke woensdag van 5 tot 14u verboden parkeren en doorgang ingevoerd op het Marktplein.
De maatregel wordt aangeduid met het bord E3 met onderbord “woensdag van 5 tot 14u”
Art. 5 : Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse :
- in de Serpentestraat, vanaf het Marktplein tot aan en in de richting van de Theo Brakelstraat
- in de Brugstraat vanaf de Wielendaalstraat in de richting Serpentestraat;
- in de Wielendaalstraat vanaf de Serpentestraat in de richting van het kruispunt met de Hoogstraat/Kasteelstraat
De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers
- op het Marktplein : vanaf kruispunt Hoogstraat/Neerstraat tot aan en de richting Serpentestraat. Op het plein wordt
het verkeer rond de parkeerplaatsen geregeld volgens richting klokwijzers.
De maatregelen worden aangeduid met de borden C1 en F19 met onderbord “uitgezonderd fietsers en bromfietsers
klasse A” en D1
Art. 6 : Er wordt verboden doorgang ingevoerd elke woensdag van 5 tot 14u in de Hoogstraat, Neerstraat tussen
Hoogstraat en Vierschaar, Marktplein en Serpentestraat.
Art. 7 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd :
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe -
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Dagorde: Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen andersvaliden op het
grondgebied Brakel.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 juni 2016 betreffende : Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen
andersvaliden op het grondgebied Brakel;
Gelet dat naar aanleiding van de dorpsrenovatie deelgemeente Nederbrakel enkele parkeerplaatsen voor
andersvaliden werden verplaatst op en in de omgeving van het Marktplein;
Gelet op het voorstel om de parkeerplaats voor andersvaliden in de Meerkbeekstraat op te heffen gezien er geen
gebruik wordt van gemaakt en aldus een gewone parkeerplaats inneemt;
Overwegende dat in de Vierschaar ter hoogte van gebouw nr 26 een parkeerplaats voor andersvaliden niet was
gereglementeerd;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft:
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het raadsbesluit d.d. 27 juni 2016 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden op het
grondgebied Brakel wordt opgeheven.
Art. 2 : Op het grondgebied Brakel worden parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden op volgende locaties :
Deelgemeente Nederbrakel
- Markplein : - Markplein : 2 parkeerplaatsen thv nummer 1;
- 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,
* de eerste parkeerplaats rechts gezien vanaf ingang gebouw nummer 25
- Neerstraat : Ter hoogte van woning nr 3
- 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 9
- Kerkhofstraat : parkeerplaats ter hoogte van woning nr 51
Deelgemeente Parike
- Hollebeekstraat : eerste twee parkeerplaatsen rechts vanaf Steenweg;
Deelgemeente Opbrakel
- Sint-Martensstraat :
* laatste parkeerplaats op de parkeerstrook gelegen rechts vanaf de Ronsesestraat
* parkeerplaats links van de ingang van de kerk;
Deelgemeente Zegelsem :
- Sint-Ursmarsstraat : parkeerplaats rechts ingang kerk
- Teirlinckstraat : parkeerplaats rechts en rechtover Buurthuis;
Deelgemeente Elst :
- Sint-Apolloniaplein : eerste twee parkeerplaatsen rechts ingang kerk
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
Deelgemeente Michelbeke :
- Sint-Sebastiaanplein : eerste parkeerplaats naast de kerk,
- Guido Gezellestraat : parkeerplaats naast bushalte,
- Riedeplein : eerste twee parkeerplaatsen links vanaf Groenstraat
Art. 2 : Deze maatregelen zullen gesignaleerd worden met de borden E9A met onderbord Type VIId (symbool voor
andersvaliden).
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de minister van Mobiliteit.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,

Afwezig:

Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Stephan Van den Berghe -
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Dagorde: Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement. Blauwe zone en beperkt
parkeren op het grondgebied Brakel
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14 april 2014 betreffende invoeren blauwe zone en beperkt parkeren op het
grondgebied Brakel;
Gelet dat het verboden wordt om te parkeren in de Neerstraat tussen Hoogstraat en Vierschaar;
Gelet op het voorstel om de blauwe zone uit te breiden in de Vierschaar tussen de Neerstraat en de parking van de
Vierschaar, om alzo de afgeschafte parkeerplaatsen in de blauwe zone op te vangen;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Alle tot op heden genomen beslissingen door de gemeenteraad in verband met het invoeren van beperkte
parkeertijd en blauwe zone worden opgeheven.
Art. 2 : Op het grondgebied Brakel wordt ingevoerd :
* Blauwe zone omvattende Neerstraat, Hoogstraat, Vierschaar tussen Neerstraat en parking Vierschaar,
Stationsstraat, Wielendaalstraat, Serpentestraat, Brugstraat, Markplein en Kasteelstraat vanaf kruispunt
Stationsstraat/Hoogstraat/Wielendaalstraat tot en met woning nummer 26
Deze maatregel zal worden gesignaleerd met de verkeersborden “begin” en “einde” blauwe zone;
* Beperkt parkeren aan de hand van een parkeerschijf :
- op het Stationsplein vanaf woning nr. 6 tot aan de Spoorwegstraat;
- in de Spoorwegstraat ter hoogte van woning nr. 2
- op de parking gelegen langsheen het handelspand ter hoogte van het kruispunt Beekstraat-Brusselsestraat;
- op de parking Tirse de eerste rij parkeerplaatsen alsook op de parkeerstroken gelegen langsheen de serviceflats in
de Tirse,
Deze maatregel zal gesignaleerd worden met de verkeersborden E9b met het symbool van een parkeerkaart en de
pijlen type Xa en Xb
* Parkeren voor maximum 15 minuten :
- Stationsplein op het voetpad vóór woning n°3 en n° 4
Deze maatregel zal worden gesignaleerd met het verkeersbord E9b met onderbord “max 15 min”.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 11

Dagorde: Mobiliteit. Algemeen aanvullend verkeersreglement. Snelheidsbeperkingen op
het grondgebied Brakel.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op de stemming waaraan x raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft Gelet op het raadsbesluit
d.d. 9 januari 2017 betreffende een aanvullend verkeersreglement : Invoeren snelheidsbeperkingen op het
grondgebied Brakel;
Gelet om de zone 30 rond de schoolomgeving van de gemeenschapsschool in de Wielendaalstraat en het vrij
onderwijs oa uit te breiden tot :
- gans de Wielendaalstraat (aansluitend op een rondpunt), Lindeplein (rondpunt) en Driehoekstraat (aansluitend op

een rondpunt en aanwezigheid van een verkeersdrempel vanaf Lindeplein tot het kruispunt met Nederstenkouter en
Neerstraat (omgeving bushalte) tussen woning nr 7 tot Gauwstraat;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft:
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten inzake snelheidsbeperkingen op de gewest- en gemeentewegen,
van kracht op het grondgebied van de gemeente Brakel, worden opgeheven en vervangen door onderhavige
beslissing.
Art. 2 :
A op volgende gemeentewegen wordt in beide rijrichtingen een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:
- bebouwde kommen;
- Kleistraat en Riebeke;
- Berendries;
- Hauwstraat;
- Gelategemstraat;
- Brakelbosstraat;
- In de Leinstraat, vanaf het kruispunt met de Sint-Lietbertusdreef tot aan de aansluiting met Tenbergen;
- In de Priemstraat, vanaf 200m voor de aansluiting met de Plankkouter tot aan bebouwde kom vanEverbeek-Boven;
- In de Nieuwstraat, vanaf 200 m vóór het rustoord "De Vlaamse Ardennen" tot aan de aansluiting met Taelman;
- In de Valkenstraat vanaf 100 meter vóór de aansluiting met de Schoolstraat tot aan de
aansluiting met de
Lozelandstraat;
- Schoolstraat
B. Op volgende gewestwegen wordt een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd:
- Langsheen de N8 vak Kleibergstraat, in beide richtingen, vanaf het einde van de bebouwde kom, klmpunt 43.500
tot aan de aansluiting met de Gentsestraat, klmpunt 45.150;
- Langsheen de N462b vak Molenberg, Moriaanstraat, wordt in beide richtingen, vanaf klmpunt 1.000 tot aan het
kruispunt met de Neerhofstraat, klmpunt 1.296 (begin bebouwde kom), een snelheidsbeperking van 50km/h
ingevoerd;
- Er wordt langsheen de N462 in de richting van Brakel, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van 50 km/u
vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 22.900;
- Er wordt langsheen de N462b in de richting van Zottegem, als aanloop, een snelheidsbeperking ingevoerd van
50km/u vanaf 200m voor het variabel bord “begin 30 of 50km/u”, zijnde aan klmpunt 0.390;
- Er wordt in de rijrichting Brakel, als aanloop, langsheen de N493, Steenweg een snelheidsbeperking ingevoerd van
50 km/u vanaf 200m voor het begin van het variabel bord Z30 zijnde aan klp 5.280
C. Volgende zone 30 worden ingevoerd :
- woonwijken : Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Suttermeers, Vierschaar, Ruiterij, Hovendaal,
Peperendaalwijk, Edgard Tinelstraat, Noordhoek
- in de Stationsstraat vanaf de aansluiting met het Stationsplein tot de aansluiting met de Hoogstraat
- Schoolomgevingen :
- omgeving van de vrije kleuterschool in de Schoolstraat : vanaf de aansluiting met de Valkenstraat tot 50m voorbij
de school;
- omgeving van de vrije lagere school in de Sint-Franciscusstraat : vanaf woning nr. 2 tot aan woning nr. 10 en in de
Holenbroek vanaf de aansluiting met de Sint-Franciscusstraat tot aan woning nr. 5;
- omgeving van de gemeentelijke kleuterschool in de deelgemeente Everbeek waarin een deel van de Muiterij (vanaf
woning nr 17 tot woning nr 62) en een deel van de Maandagstraat (vanaf kruispunt Muiterij tot en met woning nr
18)wordt opgenomen;
- omgeving van de gemeenschapsschool en vrij onderwijs deelgemeente Nederbrakel : (kleuter, lager en middelbaar)
waarin de Wielendaalstraat, Brugstraat, Serpentestraat, Hoogstraat, Marktplein, Kasteelstraat tot woning nr 62,
Neerstraat tussen Hoogstraat en Gauwstraat, Driehoekstraat tussen Lindeplein en kruispunt met Nederstenkouter,
Lindeplein worden in opgenomen;
- omgeving van de vrije lagere school Lilare en de middelbare school Stella Matutina in de deelgemeente Michelbeke
waarin de Groenstraat, Kammeland, Riedeplein, St-Sebastiaansplein, Guido Gezellestraat (bushalte), een deel van de
Nieuwstraat (30m vanaf kruispunt met Meierij) en een deel van de Meierij (bushalte) (65m vanaf kruispunt met
Nieuwstraat) worden opgenomen;
- omgeving van de de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Elst ter hoogte van Terwalle waarin een deel van
Terwalle (vanaf kruispunt Ommegangstraat tot en met woning nr 22) en deel Ommegangstraat (vanaf kruispunt
Terwalle tot woning nr 6), St-Appoloniastraat (bushalte) (vanaf Ommengangstraat tot woning nr 1) en het StApolloniaplein (vanaf Sint-Apolloniastraat tot en met woning nr 5) worden opgenomen;
- omgeving van de vrije lagere school in Lilare in de deelgemeente Michelbeke waarin een deel van de Teirlinckstraat
en de St-Ursmarsstraat worden opgenomen;
- omgeving van de kleuterschool gelegen langsheen de Schoolstraat, waarin een deel van de Schoolstraat wordt in
opgenomen;
- omgeving van de vrije lagere school Lilare in de deelgemeente Zegelsem waarin de Teirlinckstraat vanaf kruispunt
Oudenaardesestraat tot woning nr 28 en deel Sint-Ursmarsstraat (vanaf kruipunt Teirlinckstraat tot woning nr 18)
D. Variabele zone 30km en 50 km/u
- rond de gemeenteschool van Parike gelegen langsheen de gewestweg N493, Steenweg, tussen klp 5.480 en klp
5.682 alsook in de gemeenteweg Rameiveld vanaf 50m voor de aansluiting met de Steenweg
- rond het St-Franciscusinstituut gelegen langsheen de gewestweg N462 en N462b, Kasteeldreef, tijdens de periode
van aankomst en vertrek van kinderen door middel van een variabele signalisatie.
Buiten de periode van aankomst en vertrek van kinderen wordt een zone 50km/u afgebakend door dezelfde variabele
zonale signalisatie.
Deze signalisatie is als volgt opgesteld:
Voor de rijrichting Zottegem: begin variabel 30 of 50km/u aan N462b klp 0.190 en einde variabel 30 of 50km/u aan
N462 klp 23.100
Voor de rijrichting Brakel: begin variabel 30 of 50km/u aan N462 klp 23.100 en einde variabel 30 of 50km/u aan
N462b klp 0.190.
Art. 3 : De in artikel 2 getroffen maatregelen worden als volgt gesignaleerd met :
- A en B : de borden C43 max.50km/u
- C : de borden F4a (begin zone 30) waarbij verkeersbord A23 wordt toegevoegd en F4b (einde zone 30)

- D : de variabele borden F4a (begin zone 30) waarbij het verkeersbord A23 wordt gevoegd en de variabele zonale
signalisatie F4b (einde zone 30 of 50km/u);
Art. 4 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 12
Dagorde: Aanvraag tot verplaatsing buurtweg 65 te Brakel (Zegelsem).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42;
Gelet op het voorstel tot het afvoeren van voorliggend punt
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen Devalck;
BESLUIT
Enig artikel: Voorliggend punt wordt afgevoerd van de dagorde.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 12/1
Dagorde: Convenant Ronde Van Vlaanderen.
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
Gelet op de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikelen 6 tot
9;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke
besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zaterdag 31 maart 2018 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het grondgebied
van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat bovenlokale
afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke bevolking met
zich meebrengt;
Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in gevaar
brengen;
Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake
veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en
de organisator;
Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator;
Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te
regelen;
Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken te bereiken

en om de waarborg te kunnen beheren;
Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is;
Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente te
vertegenwoordigen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van het convenant goed te
keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde van
Vlaanderen cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.
Art. 2: In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de
interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.
Art. 3: De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger
wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant.
Art. 4: De burgemeester wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.
Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
Art. 6: In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van het
publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck,
Jürgen De Mets Afwezig:
Stephan Van den Berghe 13
Dagorde: Kennisname aanstelling financieel directeur.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en verschenen
in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien
door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Gelet op de beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Brakel, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 9
februari 2015;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal
krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die
in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente
en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door
personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen;
Overwegende dat tussen de gemeente en het OCMW van Brakel een beheersovereenkomst werd afgesloten, waardoor
met ingang van 1 april 2015 het ambt van financieel beheerder van zowel gemeente als OCMW wordt uitgeoefend door
de heer Ludo De Smet; dat dit kaderde binnen het doel van de overeenkomst om het financieel beleid van beide
besturen zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij
door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk
welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van
rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.”
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel de
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van
rechtswege financieel directeur wordt;
Dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt en dit
onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege decretale aanstelling
wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van
rechtswege aanstelling kennis kan nemen;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt,
waarna dit artikel 581 DLB overeenkomstig artikel 609 DLB in werking is getreden op 25 februari 2018; dat de financieel
beheerder sindsdien met onmiddellijke ingang van rechtswege werd aangesteld als financieel directeur;

Overwegende dat verder wordt voorzien de nieuwe financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefenen die
overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de financieel beheerders toekomen;
Overwegende tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan de gemeenteraad toekomt
om deze salarisschaal vast te stellen;
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur, waarbij de
salarisschaal wordt vastgesteld;
Zodat kan worden besloten,
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van gemeente en OCMW
als financieel directeur bij de gemeente.
Artikel 2
De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald
in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is
aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel directeur. De
financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Kristof De Ruyck Afwezig:
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets 14
Dagorde: Aanstelling algemeen directeur en adjunct algemeen directeur.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6,
TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op gemotiveerde wijze
tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van het ambt van algemeen directeur
enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder anderzijds;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal
krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de plaats
treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang van
een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe
algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of
passende functie;
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op te roepen om zich
kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen directeur open te stellen
voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2018 besloot om overeenkomstig artikel 583, §1, eerste
lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; dat de
functiebeschrijving en procedure hiertoe door de gemeenteraad werd vastgesteld;
Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang
te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen; dat
het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten;
dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het
zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl
de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie
dienen te worden aangesteld;
Dat zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de huidige
titularissen;
Overwegende dat kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een gemotiveerd
en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie noodzaakt;
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens een gezamenlijke kandidaatstelling werd
ontvangen; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders werden gemaakt om tot een gedragen
consensusvoorstel te komen;

Overwegende dat de voorziene rechtsplicht tot het vergelijken van titels en verdiensten inhoudt dat de gemeenteraad
na een objectieve vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten de meest bekwame kandidaat moet
kiezen; dat de gemeenteraad zich hiervoor enkel kan baseren op de informatie die de kandidaten haar verstrekken;
Overwegende dat evenwel moet worden vastgesteld dat beide functiehouders het organisatievoorstel ondersteunen,
waarbij op gemotiveerde wijze wordt aangetoond dat de gemeentesecretaris de kandidaat vormt voor het ambt van
algemeen directeur;
Overwegende dat uit de kandidaturen blijkt dat beide functiehouders de gemeentesecretaris als kandidaat voor het
ambt van algemeen directeur naar voren schuiven; dat beide kandidaten het ambt van algemeen directeur ambiëren,
doch omwille van de werking en het belang van de organisaties tot een consensusvoorstel zijn gekomen;
Overwegende dat er geen redenen zijn om alsnog in afwijking van deze gemotiveerde kandidaturen, andersluidend te
oordelen;
Zodat bijgevolg moet worden geoordeeld na een vergelijking van beide kandidaturen dat de gemeentesecretaris wordt
aangesteld als algemeen directeur;
Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan te stellen
overeenkomstig artikel 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien hetzij als adjunct-algemeen directeur,
hetzij in een passende functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie van
secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen de decretale
functiehouders resp. de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie efficiënt en tijdig te bewerkstelligen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen;
Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op gemotiveerde en
gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de organisatie kan overgegaan worden
tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet
aangestelde secretaris;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus tot stand is
gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens noodzakelijk is om
gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde integratie-oefening tot een
succes te brengen;
Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen des te
belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze ook worden
vermeden;
Zodat anderzijds de OCMW-secretaris kan worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur; dat dit verantwoord
voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel voor de diensten en het
personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de algemeen directeur hierin zodoende
kan ondersteunen en bijstaan;
Gelet op de geheime stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Zodat kan worden besloten,
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde organisatievoorstel goed.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 583, §1 DLB de gemeentesecretaris aan als algemeen directeur.
Artikel 3
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald
in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de dag van deze beslissing. Deze salarisschaal is gelijk is aan
de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De algemeen directeur
wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en heeft zodoende de proefperiode reeds volbracht.
Artikel 4
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 DLB de OCMW-secretaris, die daarmee instemt, aan als adjunctalgemeen directeur vanaf de dag van deze beslissing.
De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen:
Met behoud van de aard van het dienstverband;
Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de overdracht
recht heeft;
Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling;
Met behoud van de huidige evaluatieregeling;
De OCMW-secretaris wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de salarisschaal die wordt vastgesteld op 98 %
van de algemeen directeur.
De adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband en heeft zodoende
de proefperiode volbracht.
Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris geacht te voldoen aan de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 1 september 2038 met opname van de OCMW-secretaris.
Artikel 5
Gelet op onderhavige aanstellingsbeslissing dient het organogram en het personeelsbehoefteplan gewijzigd te worden.
Tevens dienen de functiebeschrijvingen voor de functies algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen
directeur opgesteld te worden.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast hiertoe het nodige te doen, waarna de gewijzigde
personeelsdocumenten na vakbondsoverleg opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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