
Zitting van de Gemeenteraad van 18 december 2017 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, 
Peter Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 

Openbare zitting: 
Vrije Tijd en Communicatie 
01 Culturele raad, Jaarverslag 2016. 

De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de culturele raad. 
Jeugd - Middenstand - Senioren 
02 Jeugdraad. Jaarverslag jeugd 2016 

De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de jeugdraad. 
03 Middenstandsraad. Jaarverslag Middenstand 2016 

De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de middenstandsraad. 
04 Seniorenraad. Jaarverslag senioren 2016 

De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de seniorenraad. 
Secretariaat 
05 Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen met parkeerschijf voor 

elektrische wagens. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van 
parkeerplaatsen met parkeerschijf voor elektrische wagens goedgekeurd. 
06 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 27 

december 2017. Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 27 december 2017 op naam van Ethias goed te keuren. 

07 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 27 
december 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt schepen H. Declercq aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering dd. 27 december 2017 op naam van Ethias. 
08 Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. Budget 

2018. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het budget 2018 van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
goedgekeurd. 
Ruimtelijke Ordening 
09 Intentieverklaring - Overeenkomst realisatie Sociaal Woonaanbod voor periode 2017-

2019 
Fractieleider J. Haegeman stelt: 
1° de te onderzoeken locatie is niet gepast voor een sociaal project 

2° er wel nood is aan sociale huisvesting 

3° meer inspanningen dienen gericht te worden op het aanmoedigen van renovatie 
4° meer inspanningen dienen gericht te worden op het bestrijden van leegstand 
5° bij sociale projecten, er een voorrangsregeling voor Brakel zou dienen uitgewerkt te worden 
Gelet op het feit dat er geen politiek draagvlak is binnen de gemeenteraad om een voorrangsregeling uit te werken, 
zal de NVA-fractie tegenstemmen. 
Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 

S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez en 
3 nee-stemmen vanwege  de raadsleden, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck wordt de overeenkomst 
“realisatie sociaal woonaanbod voor periode 2017-2019” goedgekeurd. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
10 Asfalteringswerken 2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Fractieleider N. Morreels trekt de aandacht op de toestand van het wegdek te Vossenbroekstraat; vraag die reeds 
enkele malen werd gesteld. Schepen Hoeckman stelt hierop dat dit dient onderzocht te worden in samenhang met 
een oplossing voor het waterprobleem. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
11 Boembeke. Offerte Farys. Vernieuwen kopmuur en gemetste buis onder de rijweg. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys goedgekeurd. 
12 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 031. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
13 Gebouwen. Gemeentelijke loods en gemeentelijke basisschool Parike. Vernieuwen 

sectionale poorten. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
14 Patrimonium. Erfpacht. St.-Apolloniastraat / Terwalle. 4de afdeling, sectie C nrs. 114 B / 

C. Ontwerpakte erfpacht. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

15 Patrimonium. Grondverwerving Rijdtmeersen. Ontwerpakte aankoop. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Milieu 
16 Buurtweg 95 te St.-Maria-Oudenhove. Definitieve vaststelling rooilijnplan. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het rooilijnplan definitief vastgesteld. 
17 Groenonderhoud De Rijdtmeersen 2018 - 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
18 Maaien zijbermen 2018 - 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden. 

Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 



19 Subsidiereglement voor de aanleg van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van subsidiereglement voor de aanleg van individuele behandeling 
van afvalwater goedgekeurd. 
Financiën 

20 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2018 tot 2019. 
Raadslid L. Bauwens stelt zich te zullen onthouden, en dit op basis van de verklaring van de schepen belast met o.a. 

financiën in een persartikel voorafgaand aan de beslissing van de gemeenteraad. 
Met 22 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. 
Haegeman en K. De Ruyck en 1 onthouding vanwege  raadslid  L. Bauwens worden de gemeentelijke opcentiemen op 

de onroerende voorheffing voor de periode 2018 tot 2019 vastgesteld 818.64. 
21 Financiën. Aanpassing 10 van het meerjarenplan 2014-2019. 

Fractieleider J. Haegeman stelt dat de voorliggende aanpassingen beperkt zijn. Positief is de aankoop van mobiele 
camera’s. Het zwembad blijft een aandachtspunt. 
Raadslid K. Wattez stelt dat in het budget 2018 voor 6.2 miljoen euro investeringen zijn voorzien; er dient aandacht 
te zijn voor de toekomstige beleidsruimte. Positief zijn de vele “groene” investeringen. 

Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en 6 neen-stemmen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
22 Financiën. Budget 2018. 

Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 

S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  

De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en 6 neen-stemmen vanwege  de raadsleden 
N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt het budget 2018 
goedgekeurd. 
Secretariaat 
23 Samenwerkingsverbanden. Oprichting eerstelijnszone “Panacea”. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de oprichting van de eerstelijnszone goedgekeurd. 

24 Samenwerkingsverbanden. PISAD. Uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd 
Agentschap (PISAD) naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-
Vlaanderen (CGG ZOV) en goedkeuren van nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen 
het gemeentebestuur en het CGG ZOV. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de samenwerkingsovereenkomst met het CGG ZOV goedgekeurd. 
Openbare Werken - Mobiliteit 

Verlaat de zitting : Marleen Gyselinck -  
25 Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M. Saeytijdt: 

Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 083 + 087 + 177. 
Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter + vestiging 
erfdienstbaarheid. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Secretariaat 

Vervoegt de zitting : Marleen Gyselinck -  

26 Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M. Saeytijdt: 
“Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.” 

Met eenparigheid van stemmen wordt de formele engagementsverklaring goedgekeurd. 
27 Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 gemeentedecreet door raadslid L. De Langhe 

en raadslid L. Braeckman: “Toekennen van éénmalige premie naar aanleiding van 
dorspskernvernieuwing”. 

Raadslid L. De Langhe geeft toelichting bij het voorliggende punt. Dit in opvolging van het debat tijdens de vorige 
gemeenteraad en naar aanleiding van een artikel in de lokale pers en een schrijven namens de voorzitter van de 
gemeenteraad. 
De voorzitter van de gemeenteraad stelt dat de inhoud van het schrijven klopt en niet aansprakelijk te zijn voor de 
communicatie in de lokale pers. 
Fractieleider J. Haegeman stelt hierop de goede intenties van het voorstel te kunnen begrijpen; maar te vrezen dat 

dit juridisch niet haalbaar is. Hierop worden enkel alternatieve voorstellen gegeven (tijdelijk stilleggen van de werf, 
iedere Brakelaar een geschenkbon geven, handelaars aanmoedigen nog dit jaar een lening op te nemen in functie 
van de rentetoelage). 
Met 9 ja stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, 
K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en K. De Ruyck en 14 neen-stemmen vanwege  de raadsleden A. De Croo, H. 
De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal 
Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. Limpens wordt het voorstel 

niet goedgekeurd. 
Hierop wordt een mondelinge vraag gesteld door fractieleider N. Morreels betreffende het instappen in het project van 
de “wijkwerking” en de vraag aan het college dit nogmaals te willen onderzoeken. 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  



Afwezig: Marin Devalck -  
 
01 Dagorde: Culturele raad, Jaarverslag 2016. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement 
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele 

raad en sportraad. Goedkeuring”; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Culturele Raad. 
Huishoudelijk reglement”; 
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad; 

Gelet op het jaarverslag 2016 op naam van de culturele raad; 
BESLUIT: 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de culturele raad Brakel. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

02 Dagorde: Jeugdraad. Jaarverslag jeugd 2016 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement 
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele 
raad en sportraad. Goedkeuring”; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Jeugdraad. Huishoudelijk 

reglement”; 
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad; 
Gelet op het jaarverslag 2016 op naam van de jeugdraad; 
BESLUIT: 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de jeugdraad Brakel. 
Namens de raad, 

 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 

De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Marin Devalck -  

 
03 Dagorde: Middenstandsraad. Jaarverslag Middenstand 2016 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement 
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele 

raad en sportraad. Goedkeuring”; 
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad; 
Gelet op het jaarverslag 2016 op naam van de middenstandsraad; 
BESLUIT: 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de middenstandsraad Brakel. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

04 Dagorde: Seniorenraad. Jaarverslag senioren 2016 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement 
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele 
raad en sportraad. Goedkeuring”; 

Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad; 
Gelet op het jaarverslag 2016 op naam van de seniorenraad; 
BESLUIT: 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 op naam van de seniorenraad Brakel. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
05 Dagorde: Aanvullend verkeersreglement. Invoeren parkeerplaatsen met parkeerschijf 

voor elektrische wagens. 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet dat er op de parking Tirse en de parking Vierschaar een laadpaal voor elektrische wagens werd geplaatst; 
Gelet dat de parkeerplaatsen waar de laadpalen werden geplaatst dienen voorbehouden te worden voor de 
elektrische wagens en de gemiddelde laadtijd 2 uur bedraagt; 
Gelet op het voorstel om het parkeren in tijd te beperken; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Op de parking Tirse en op de parking Vierschaar worden telkens 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor het 
laden van elektrische wagens waarvan de tijdsduur beperkt wordt tot 2u. 
Art. 2 : De in artikel 2  van dit besluit genomen maatregelen wordt gesignaleerd met de verkeersborden E9a met 

pictogram “laden elektrisch voertuig” en onderbord type VIIb 
Art. 3 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid, de politierechtbank, de federale politie en de zonechef van politiezone Brakel. 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 
27 december 2017. Goedkeuring agenda. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 



Gelet op het schrijven d.d. 27 november 2017 van Ethias, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone algemene 
Vergadering van 27 december 2017; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
A./ Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid 
1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016 

betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 
2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva van de onderlinge 

verzekeringsvereniging op 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 
betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 

3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten 
B./ Ontslag/Benoeming 
 1. Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging 
 2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met  
      beperkte aansprakelijkheid 
C./ Lezing en goedkeuring van de notulen der zitting; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, d.d. 27 december 2017 van Ethias wordt 
goedgekeurd. 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering 
wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit 

besluit. 

Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
07 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

27 december 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking; 

Gelet op artikel 44 van het decreet van Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping 
van de Algemene Vergadering reglementeert; 
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; 
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse regering, d.d. 1 maart 2002, aan de 
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden 

omschreven; 
Gelet op onze beslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Ethias d.d. 27 december 2017; 
Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger op de voormelde vergadering kan aanstellen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Hedwin De Clercq aan te stellen 
als vertegenwoordiger; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT: 
Art.1 : Schepen Hedwin De Clercq, wonende te Brakel, Leinstraat 78, wordt aangesteld als vertegenwoordiger op de 
buitengewone algemene vergadering van Ethias d.d. 27 december 2017. 
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en 
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen. 
Art. 3 :  Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

08 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. 
Budget 2018. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 25 april 2016 betreffende de goedkeuring van de statuten ter oprichting van het 

samenwerkingsverband “Interlokale vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen”; 
Gelet op het ingediend budget 2018 door het beheerscomité van de voormelde vereniging; 
Gelet dat voormeld budget in evenwicht is; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld budget goed te keuren; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art. 1 : Het budget 2018 van de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
09 Dagorde: Intentieverklaring - Overeenkomst realisatie Sociaal Woonaanbod voor periode 

2017-2019 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het te behalen Sociaal Objectief; 
Gelet op de Voortgangstoets 2016; 
Gelet op definitieve onderverdeling van de gemeente in categorie 2B in kader van bovengenoemde Voortgangstoets; 
Gelet op het begeleidingsgesprek in kader van de Voortgangstoets 2016  met het team Lokale Besturen; 
Gelet op het feit dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst dient te sluiten voor de realisatie van het sociaal 

woonaanbod voor de periode 2017-2019; 

Overwegende dat uiterlijk 30 juni 2017 een getekende versie van de samenwerkingsovereenkomst diende bezorgd te 
worden aan  het Agentschap Wonen-Vlaanderen; 
Overwegende dat hiervoor in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2017 uitstel werd 
verleend; 
Gelet op de intentieverklaring, dewelke door alle belanghebbende partijen werd ondertekend; 
Gelet op het feit dat de Fractieleider J. Haegeman stelt dat: 

1° de te onderzoeken locatie is niet gepast voor een sociaal project 
2° er wel nood is aan sociale huisvesting 
3° meer inspanningen dienen gericht te worden op het aanmoedigen van renovatie 
4° meer inspanningen dienen gericht te worden op het bestrijden van leegstand 
5° bij sociale projecten, er een voorrangsregeling voor Brakel zou dienen uitgewerkt te worden; 
Gelet op het feit dat er geen politiek draagvlak is binnen de gemeenteraad om een voorrangsregeling uit te werken, 

zal de NVA-fractie tegenstemmen; 
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- 20 ja-stemmen 
- 3 nee-stemmen 

 
BESLUIT 
Artikel 1: De intentieverklaring in bijlage wordt goedgekeurd. 

Artikel 2:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° Agentschap Wonen Vlaanderen – Team Lokale Besturen (Koning Albert II-laan 19 bus 21, 1210 Brussel); 
2° Intercommunale SOLVA (t.a.v. Bart Wallays); 
3° De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (t.a.v. Jeanique Van Den Heede). 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

10 Dagorde: Asfalteringswerken 2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfalteringswerken 2018” een bestek met nr. 2017/089 werd 

opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 258.329,06 excl. btw of € 312.578,16 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2018; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/089 en de raming voor de opdracht 
“Asfalteringswerken 2018”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 258.329,06 excl. btw of € 312.578,16 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  

 
11 Dagorde: Boembeke. Offerte Farys. Vernieuwen kopmuur en gemetste buis onder de 

rijweg. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van 
TMVW en dit vanaf 01 mei 2005 ; 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om over te gaan tot het volledig vernieuwen van de kopmuur en de 

gemetste buis onder de rijweg ter hoogte van de Boembeke ; 
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om volgende werken uit te voeren :  
-Uitbraak + herstel KWS (24 m²) 
-Uitbraak buis + kopmuur 
-Leveren en plaatsen 5 meter nieuwe buis diameter 800  
-Leveren en plaatsen kopmuur 
-Grondwaterverlaging 

-Aanwerken aan talud en dit tegen een raming van € 16.600 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Farys toe te 
kennen; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt ; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming ; 
BESLUIT : 

Art.1 : De opdracht tot het volledig vernieuwen van de kopmuur en de gemetste buis onder de rijweg t.h.v. de 
Boembeke tegen een raming van € 16.600 wordt toegewezen aan Farys.. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst van onze gemeente. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 



  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

12 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 031. Ontwerpakte 
verkoop. 

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, 231-

233, 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.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Patrom bvba, Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1135X (40 m²),  

inneming 31 : verkoop : volle eigendom 40 m² tegen € 5.976,00 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming 
31 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : Patrom bvba, Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1135X (40 m²),  
inneming 31 : verkoop : volle eigendom 40 m² tegen € 5.976,00. 
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 : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 

De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Marin Devalck -  

 
13 Dagorde: Gebouwen. Gemeentelijke loods en gemeentelijke basisschool Parike. 

Vernieuwen sectionale poorten. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. Gemeentelijke loods en gemeentelijke basisschool Parike. 
Vernieuwen sectionale poorten.” op 8 november 2017 een bestek met nr. 2017/093 werd opgesteld door de dienst 

grondgebiedzaken; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.000,00 excl. btw of € 26.620,00 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcodes 
2210000/ZO/0800 (actie/raming 2017140161/2017000097) en 6500140/AF/0040 (actie/raming 

2017140218/2017160066) van de buitengewone dienst en gewone dienst; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 



Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/093 van 8 november 2017 en de raming voor de 
opdracht “Gebouwen. Gemeentelijke loods en gemeentelijke basisschool Parike. Vernieuwen sectionale poorten.”, 
opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 22.000,00 
excl. btw of € 26.620,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 

ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
14 Dagorde: Patrimonium. Erfpacht. St.-Apolloniastraat / Terwalle. 4de afdeling, sectie C 

nrs. 114 B / C. Ontwerpakte erfpacht. 
Gelet de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2016 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte akte 
“erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2017 – 31/12/2047) opgemaakt door notaris Olemans uit Brakel, 
waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een speelplein en een opslagruimte voor de lokale 
jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle – Sint-Apolloniastraat, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B nrs. 114C 
met een oppervlakte van 13 a 39 ca en eigendom van de kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst en dit tegen een jaarlijkse 
vergoeding van €750,00 ; 

Overwegende dat het ons aangewezen om de ontwerpakte uit te breiden en aan te passen ; 

Kennisnemend van de aangepaste ontwerpakte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2018 – 31/12/2047) 
opgemaakt door notaris Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een 
speelplein en een opslagruimte voor de lokale jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle – Sint-Apolloniastraat, 
kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B nrs. 114 B en 114C met een oppervlakte van 13 a 60 ca en eigendom van 
de kerkfabriek Sint-Apollonia te Elst en dit tegen een jaarlijkse vergoeding van €750,00 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college om de ontwerpakte goed te keuren 

Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het budget 2018 ; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op het gemeentedecreet ; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De aangepaste ontwerpakte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2018 – 31/12/2047) opgemaakt 

door notaris Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een speelplein en aan 
opslagruimte voor de lakale jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle - Sint-Apolloniastraat, kadastraal gekend als 4de 
afdeling, sectie B nrs. 114 B en 114 C met een oppervlakte van 13 a 60 ca en eigendom van de kerkfabriek Sint-
Apollonia te Elst en dit tegen een jaarlijkse vergoeding van €750,00, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De voorzitter A. De Croo en de secretaris J. De Mets worden gemachtigd tot het onderteken van de akte. 
Art.3 : 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 : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 



15 Dagorde: Patrimonium. Grondverwerving Rijdtmeersen. Ontwerpakte aankoop. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2016 houdende de beslissing om over te gaan tot de 
verwerving van het perceel te Brakel, 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B en waarbij het college van burgemeester en 

schepenen de opdracht tot het verzetten van de administratieve procedure, in het bijzonder het splitsen van het 
perceel in functie van de benodigde oppervlakte ;  

Gelet op het besluit van het college d.d. 20 juni 2016 houden de aanstelling van landmeter Leen Carlier, Reepstraat 
36, 9660 Brakel tot de opmaak van een splitsing van eigendom, inzake de gedeeltelijke verwerving van het perceel 
1ste afdeling (Nederbrakel), sectie A, nr. 409B ; 
Gelet op het proces-verbaal van opmeting d.d. 19 september 2016, opgemaakt door landmeter Leen Carlier ; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 05 december 2016 houdende de principe goedkeuring tot het 

verwerven van het lot 2 van het perceel 1ste afdeling, sectie A nr. 409B voor het aanleggen van een omnisportterrein 
; 
Gelet op het besluit van het schepencollege d.d. 12 december 2016 houdende de aanstelling van notaris Michel 
Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot : 
-de administratieve afhandeling van de splitsing van de eigendom, 
-de opmaak en het verlijden van de akte inzake de verwerving van lot 2 van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 

409B ;  
Gelet op het besluit van het schepencollege d.d. 12 december 2016 houdende de aanstelling van Vastgoedtransacties 
– Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent tot de opmaak van een 
schattingsverslag van lot 2 van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B, eigendom van Mevr. Marie Therese 
Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel; 
Kennisnemend van het schrijven van Vastgoed Transacties d.d. 16 maart 2017 houdende de schatting van het 
perceel gekadastreerd Brakel – 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B, lot 2, zijnde een raming van € 27.250,00 ; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juli 2017 houdende de goedkeuring van het ontwerp van akte 

aankoop opgemaakt door notaris Michel Olemans van :  
de verkoopster :Mevr. Marie Thérèse Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel, 
ligging : Dam en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 409K (18a16ca),  
prijs : 18a16ca tegen € 27.250,00 ; 
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om de voorwaarden van de verkoop als volgt uit te breiden : “6. De 
koper zal instaan voor het regelmatig maaien van het gras dat gezaaid is op het resterende (en niet-verkocht) 

gedeelte van het kadastraal nummer 409B en dit tot dit resterend gedeelte door mevr. Rousseau wordt verkocht dan 
wel tot bij haar overlijden.” 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het aangepast ontwerp van akte goed te 
keuren ; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : Het aangepast ontwerp van akte aankoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoopster :Mevr. Marie Thérèse Rousseau, Meerbeekstraat 81, 9660 Brakel, 
ligging : Dam en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A, nr. 409K (18a16ca),  
prijs : 18a16ca tegen € 27.250,00. 
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 : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
16 Dagorde: Buurtweg 95 te St.-Maria-Oudenhove. Definitieve vaststelling rooilijnplan. 

Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 

Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 
grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtweg 95 te St. Maria-Oudenhove deels 
te verleggen en deels af te schaffen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 oktober 2017 waarbij een voorlopig rooilijnplan werd vastgelegd; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek werd gehouden waarbij geen bezwaren werden ingediend; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het Gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Besluit: 
Art. 1: Het rooilijnplan, als bijlage bij dit besluit, voor de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van buurtweg 95 te 
St. Maria-Oudenhove wordt definitief vastgesteld. 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

1° de dienst milieu van de gemeente; 
2° de dienst openbare werken van de gemeente; 
3° de dienst mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 
 



Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 

17 Dagorde: Groenonderhoud De Rijdtmeersen 2018 - 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud "De Rijdtmeersen" 2018 - 2019” een bestek met nr. 
2017/094 werd opgesteld door de Milieudienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 75.752,00 excl. btw of € 91.659,92 incl. 21% 
btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2018; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/094 en de raming voor de opdracht 

“Groenonderhoud "De Rijdtmeersen" 2018 - 2019”, opgesteld door de Milieudienst. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 75.752,00 excl. btw of € 91.659,92 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
18 Dagorde: Maaien zijbermen 2018 - 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden. 

Overwegende dat in 2018 en 2019 ook dient overgegaan te worden tot het maaien van de zijbermen en het 
uitmaaien van de grachten; 

Gelet op het wegbermbesluit, goedgekeurd door de Vlaamse Executieve op 27 juni 1984; 
Gelet op het bermbeheerplan van de gemeente Brakel; 
Overwegende dat in totaal ongeveer 151.000 m² zijbermen en 151.000 m² grachten dienen gemaaid te worden; 
Overwegende dat het maaien van de zijbermen dient uitgevoerd te worden met het verwijderen van van het maaisel 
en dit in overeenstemming met het wegbermbesluit; 
Overwegende dat een groot deel van onze gemeentewegen uit smalle wegen met onoverzichtelijke bochten bestaat; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Maaien zijbermen 2018 - 2019” een bestek met nr. 2017/098 werd 
opgesteld door de Milieudienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101.472,00 excl. btw of € 122.781,12 incl. 
21% btw; 



Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2018; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/098 en de raming voor de opdracht “Maaien 
zijbermen 2018 - 2019”, opgesteld door de Milieudienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 101.472,00 excl. btw of € 122.781,12 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  

 

19 Dagorde: Subsidiereglement voor de aanleg van Individuele Behandeling van Afvalwater 
(IBA). 

Gelet op het subsidiereglement voor de aanleg van individuele behandeling van afvalwater (IBA) dd. 7 december 
2015; 
Gelet op het subsidiebesluit van 5 mei 2017; 
Overwegende dat de subsidie van de rioolbeheerder van de IBA’s binnen PRIO 1 en 2 stijgt (€ 3.500) en voor IBA’s 

binnen PRIO 0 daalt (€ 1.750); 
Overwegende dat in het oude subsidiebesluit de subsidie binnen PRIO 0, 1 en 2 € 2.250 was; 
Overwegende dat hierdoor de ene burger € 1.750 meer gaat betalen dan de andere; 
Overwegende dat in het kader van het gelijkheidsbeginsel het aangewezen is om de subsidies vast te leggen op € 
2.250 voor het plaatsen van IBA’s binnen PRIO 0, 1 en 2; 
Overwegende dat de gemeentelijke tussenkomst dezelfde blijft zoals beslist op 7 december 2015 (50% van de 

bewezen kosten levering/plaatsing van de installatie, exclusief kosten voedingskabel elektriciteit en voor scheiden van 
afvalwater en hemelwater met een maximum van € 1.500); 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT: 
Artikel 1: Definities 
1° Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met 
uitzondering van niet verontreinigd hemelwater. 

2° Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater 
3° Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 
a) normale huishoudelijke activiteiten 
b) sanitaire installaties 
c) keukens 
d) het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen 
voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, 

klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, 
zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons 
e) afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend 
4° gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor 
hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering 
5° Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en 

transporteren van afvalwater 
6° centraal gebied: een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalzuiveringsinstallatie, het stelsel van de 
openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit 
stelsel 



7° collectief te optimaliseren buitengebied: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering 
en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalzuiveringsinstallatie is gepland op basis van 
a) het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging 

b) het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 

8° individueel te zuiveren buitengebied: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat niet 
valt onder artikel 1, 6° en 7° van dit reglement 
9° Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren 
van  hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de 
van toepassing zijnde wetgeving 

10° Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling 
van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen. 
Artikel 2: Een gemeentelijke premie voor de bouw van individuele behandeling afvalwater wordt verleend onder 
volgende voorwaarden: 
1° Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning diende gebouwen 
2° Het betreft een installatie bij een woning in de zone overeenkomstig artikel 1, 8° van dit reglement en dit 

overeenkomstig op het moment van kracht zijnde zoneringsplan van de gemeente Brakel. 
3° De individuele behandeling van afvalwater is geplaatst door TMVW/Farys en wordt onderhouden door TMVW/Farys. 
De eigenaar zal geen vrijstelling van de saneringsbijdrage of saneringsvergoeding kunnen aanvragen vermits dit dient 
om het onderhoud van de installatie te bekostigen. 
Artikel 3: Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht genomen te worden. 
De gemeentelijke premie (evenals de premie vanwege de VMM) wordt direct in mindering gebracht van de offerte en 
de factuur. De gemeentelijke premie wordt uit de AquaRio-enveloppe van Brakel genomen. 

Artikel 4: Premiebedrag 

De gemeentelijke premie is éénmalig en bestaat uit een vast gedeelte van € 2250 en een variabel gedeelte die 50% 
bedraagt van de bewezen kosten levering/plaatsing van de installatie, exclusief kosten voedingskabel elektriciteit en 
voor scheiden van afvalwater en hemelwater met een maximum van 1.500 euro. De kosten voor scheiden van 
afvalwater en hemelwater kunnen evenwel in aanmerking komen voor de gemeentelijke afkoppelingssubsidies. 
Artikel 5: Deze premie is van toepassing op alle “Individuele behandeling afvalwater” die  aangevraagd worden vanaf 
18 december 2017 en dit tot en met de uiterlijke datum vastgelegd door de VMM. 

Artikel 6: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Farys. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
20 Dagorde: Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2018 

tot 2019. 

De Gemeenteraad, 
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 
provincies; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de basisheffing van de 
onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het 
kadastraal inkomen;  
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de gemeenten 

verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse 
Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van 
het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;  
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 
haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588; 
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing van 17 december 2012; 

Na beraadslaging, 
Gelet op de stemming: 

- 22 ja stemmen 
- 1 onthouding 

Besluit: 
Artikel 1:  

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 818,64 opcentiemen geheven op de 
onroerende voorheffing. 
Artikel 2 :  
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst. 



Artikel 3:  
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  
Artikel 4 : 
Het besluit betreffende van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen op de onroerende 

voorheffing van 17 december 2012, wordt opgeheven vanaf 1-1-2018. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
21 Dagorde: Financiën. Aanpassing 10 van het meerjarenplan 2014-2019. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 

financieel beheer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake de 
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 
1 januari 2013; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/10; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 
2019 €  bedraagt € 1.386.149; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 neen-stemmen 
- 0 onthoudingen 

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/10, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en 
goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 180.079 in 2018 

- € 309.065 in 2019 
en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 1.386.149.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering 
aangeleverd aan de toezichthoudende overheid. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
22 Dagorde: Financiën. Budget 2018. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 
financieel beheer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 ( gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 
23 november 2012 ) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de ocmw’s;  
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 ( gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 2012 ) tot 
vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de ocmw’s; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;  
Gelet op het ontwerp budget 2018; 



Overwegende dat het budget 2018 financieel in evenwicht is en dat het resultaat op kasbasis € 180.079 en de 
autofinancieringsmarge €  931.235 bedraagt;  
Overwegende dat dit overeenstemt met het meerjarenplan 2014-2019/10; 
Gelet op de mondelinge toelichting van de schepen van financiën; 

Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 17 ja-stemmen 
- 6 neen-stemmen 
- 0 onthoudingen 

BESLUIT: 
Art. 1: Het budget 2018, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  

Het resultaat op kasbasis bedraagt € 180.079 en de autofinancieringsmarge bedraagt  € 931.235.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen aangetekend verstuurd ter attentie 
van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  
 
23 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Oprichting eerstelijnszone “Panacea”. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
Gelet op de beleidsbrief van de heer Jo Vandeurzen met als titel “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”;  

Gelet op de conferentie eerstelijnszorg van 16 februari 2017, georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid 
betreffende de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen;  
Gelet op de nota van de VVSG van 10 juli 2017 betreffende de reorganisatie van het eerstelijnslandschap;  
Gelet op diverse informatiemomenten zoals georganiseerd door de Huisartsenkring Paneca en gelet op de kick-off 
meeting vorming Eerstelijnszone in de regio rond Zottegem van 7 november 2017;  
Gelet op omzendbrief van minister Jo Vandeurzen “Oproep tot de vorming van eerstelijnszones”, zoals ontvangen op 
10 juli 2017;  

Overwegende dat de Vlaamse overheid met de eerstelijnszone de vele actoren in de sectoren gezondheid, zorg en 

welzijn beter wil laten samenwerken waarbij de persoon met een zorgnood centraal staat;  
Overwegende dat de Vlaamse regering drie prioritaire doelstellingen voor de eerstelijnszones heeft bepaald: 1. Het 
stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking tussen actoren in zorg en welzijn; 2. Het bevorderen 
van inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding en ondersteuning in zorg en welzijn; 
3. Het ondersteunen van actoren in zorg en welzijn bij de toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek rond 
geïntegreerde zorgplanning; 

Overwegende dat de SEL’s (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg), de GDT’s (geïntegreerde diensten 
thuisverzorging) en de LMN’s (lokale multidiciplinaire netwerken) op termijn worden geïntegreerd in een 
eerstelijnszone en dat de aldus vrijgekomen mankracht dan kan ingeschakeld worden voor de ondersteuning van de 
eerstelijnszones;  
Overwegende dat een eerstelijnszone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners moet tellen en dat de voorgestelde 
eerstelijnszone rond Zottegem met werktitel “eerstelijnszone Panacea” en deelnemende gemeenten Zottegem, 

Brakel, Lierde, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, 88.974 inwoners kent; 
Overwegende dat er tussen de meeste gemeenten van het beoogde gebied tal van samenwerkingsverbanden bestaan 
tussen lokale besturen, welzijnsdiensten en gezondheidsorganisaties, zoals gebleken is uit de regio-screening van de 
heer provinciegouverneur;  
Overwegende dat de beoogde zone gemeenten groepeert die sociaal-geografisch aaneensluitend zijn;  
Overwegende dat de lokale besturen uit een eerstelijnszone één van de verplichte partners zijn in een 
eerstelijnszone;  

Overwegende dat een gemotiveerd en ontvankelijk voorstel van eerstelijnszone uiterlijk op 31 december 2017 moet 
ingediend worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste Lijn;  
Gelet op de éénparige stemming; 
Art.1. Namens de gemeente Brakel het formeel engagement te geven om mee te werken aan de uitbouw van een 
eerstelijnszone die wordt georganiseerd voor de regio Zottegem, Brakel, Lierde, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-
Houtem onder de werktitel “eerstelijnszone Panacea”; 
Art.2. Dit formeel engagement tot deelname aan de eerstelijnszone houdt in dat er bij de ondertekenende partners: - 

een vertrouwen en bereidheid bestaat om een gemeenschappelijke visie uit te werken; - een engagement bestaat om 
bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin een aantal van de bestaande structuren worden 
geïntegreerd en er een bereidheid is om de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren; - een 
engagement bestaat om de huidige en de te ontwikkelen beleidslijnen te includeren in de werking van de lokale 
besturen. Dit zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt.  
Art. 3 Gelet op het feit dat de Huisartsenkring Panacea het initiatief nam, is het opportuun dat zij als verplichte 

partner het voorstel van eerstelijnszone formeel zal indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste 
Lijn en de verschillende partners hiervan een afschrift bezorgen.  
Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° huisartsenkring Panacea 



 
Namens de raad, 
 
 

 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  

 
24 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. PISAD. Uitkanteling van het Provinciaal Intern 

Verzelfstandigd Agentschap (PISAD) naar de vzw Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) en goedkeuren van nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het CGG ZOV. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet dat het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 en het decreet van 9 november 2016 van de Vlaamse Regering dat 
stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen; 
Gelet dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik”), dat nu 

qua juridische vorm een PIVA is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap”), maar met ingang van 1 januari 
2018 moet overgedragen worden naar een andere juridische structuur; 
Gelet dat de Raad van Advies van PISAD geadviseerd heeft om de piste van uitkanteling naar het CGG ZOV (Centrum 
voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw) te verkiezen boven een nieuw op te richten 
intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
Gelet dat de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen principieel beslist heeft dat de uitkanteling van 

PISAD best naar het CGG ZOV kan gebeuren; 
Gelet op de principiële beslissing van de Raad van Bestuur van het CGG ZOV om PISAD op 1 januari 2018 binnen 
haar organisatie en structuur te laten inkantelen; 
Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en CGG ZOV; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde 
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 

Art. 1: Er wordt kennis genomen van de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD 
naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) 
Art. 2: De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het CGG ZOV, zoals in bijlage van deze 
beslissing, wordt goedgekeurd. 
Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen 

De Mets -  
Afwezig: Marleen Gyselinck, Marin Devalck -  

 
25 Dagorde: Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M. 

Saeytijdt: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 083 + 087 + 177. 
Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter + vestiging 
erfdienstbaarheid. 

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, 231-
233, 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 de aanwezigheid van Mevr. Marleen Gyslinck, als schepen en mede-eigenaar, tijdens de stemming op de 
gemeenteraad van 20 november 2017 ;  
Overwegende dat het ons aangewezen voorkomt om de goedkeuring van de ontwerpakte van inneming 83, 87 en 

177 in de gemeenteraad van 20 november 2017 in te trekken en op in de eerstvolgende gemeenteraad d.d. 18 
december 2017 goed te keuren ; 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoopsters : mevr. Germaine Van de Walle, St.-Martensstraat 16, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marleen Gyselinck, Steenpaal 4, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marijke Gyselinck, Trimpont 8, 9660 Brakel, 

de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250Y2 (43 m²), 254M (1145 m²) en 254R 
(195 m²),  
inneming 83 : verkoop : volle eigendom 1145 m² tegen € 4.211,31, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 1145 m² tegen € 950,35, 
                     vestiging van erfdienstbaarheid tegen een totale forfaitaire vergoeding van € 202,00, 
inneming 87 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.326,16, 

                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 43 m² tegen € 35,69, 

inneming 177: verkoop : volle eigendom 195 m² tegen € 836,75, 
                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 195 m² tegen € 161,85 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming 
83, 87 en 177 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De beslissing van de gemeenteraad 20 november 2017 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor 
inneming 83, 87 en 177 wordt ingetrokken. 
Art.2 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoopsters : mevr. Germaine Van de Walle, St.-Martensstraat 16, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marleen Gyselinck, Steenpaal 4, 9660 Brakel, 

                          mevr. Marijke Gyselinck, Trimpont 8, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250Y2 (43 m²), 254M (1145 m²) en 254R 
(195 m²),  
inneming 83 : verkoop : volle eigendom 1145 m² tegen € 4.211,31, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 1145 m² tegen € 950,35, 
                     vestiging van erfdienstbaarheid tegen een totale forfaitaire vergoeding van € 202,00, 

inneming 87 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.326,16, 

                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 43 m² tegen € 35,69, 
inneming 177: verkoop : volle eigendom 195 m² tegen € 836,75, 
                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 195 m² tegen € 161,85. 
Art.3 : 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 : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 

De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Marin Devalck -  

 
26 Dagorde: Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid M. 

Saeytijdt: “Formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.” 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op de beleidsbrief van de heer Jo Vandeurzen met als titel “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”;  
Gelet op de conferentie eerstelijnszorg van 16 februari 2017, georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid 
betreffende de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen;  
Gelet op de nota van de VVSG van 10 juli 2017 betreffende de reorganisatie van het eerstelijnslandschap;  
Gelet op diverse informatiemomenten zoals georganiseerd door de Huisartsenkring Paneca en gelet op de kick-off 
meeting vorming Eerstelijnszone in de regio rond Zottegem van 7 november 2017;  

Gelet op omzendbrief van minister Jo Vandeurzen “Oproep tot de vorming van eerstelijnszones”, zoals ontvangen op 
10 juli 2017;  
Overwegende dat de Vlaamse overheid met de eerstelijnszone de vele actoren in de sectoren gezondheid, zorg en 
welzijn beter wil laten samenwerken waarbij de persoon met een zorgnood centraal staat;  



Overwegende dat de Vlaamse regering drie prioritaire doelstellingen voor de eerstelijnszones heeft bepaald: 1. Het 
stimuleren van interdisciplinaire en intersectorale samenwerking tussen actoren in zorg en welzijn; 2. Het bevorderen 
van inhoudelijke afstemming tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding en ondersteuning in zorg en welzijn; 
3. Het ondersteunen van actoren in zorg en welzijn bij de toepassing van de (nog te ontwikkelen) methodiek rond 

geïntegreerde zorgplanning; 
Overwegende dat de SEL’s (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg), de GDT’s (geïntegreerde diensten 

thuisverzorging) en de LMN’s (lokale multidiciplinaire netwerken) op termijn worden geïntegreerd in een 
eerstelijnszone en dat de aldus vrijgekomen mankracht dan kan ingeschakeld worden voor de ondersteuning van de 
eerstelijnszones;  
Overwegende dat een eerstelijnszone tussen de 75.000 en 125.000 inwoners moet tellen en dat de voorgestelde 
eerstelijnszone rond Zottegem met werktitel “eerstelijnszone Panacea” en deelnemende gemeenten Zottegem, 

Brakel, Lierde, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, 88.974 inwoners kent; 
Overwegende dat er tussen de meeste gemeenten van het beoogde gebied tal van samenwerkingsverbanden bestaan 
tussen lokale besturen, welzijnsdiensten en gezondheidsorganisaties, zoals gebleken is uit de regio-screening van de 
heer provinciegouverneur;  
Overwegende dat de beoogde zone gemeenten groepeert die sociaal-geografisch aaneensluitend zijn;  
Overwegende dat de lokale besturen uit een eerstelijnszone één van de verplichte partners zijn in een 

eerstelijnszone;  
Overwegende dat een gemotiveerd en ontvankelijk voorstel van eerstelijnszone uiterlijk op 31 december 2017 moet 
ingediend worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste Lijn;  
Gelet op de éénparige stemming; 
Art.1. Namens de gemeente Brakel het formeel engagement te geven om mee te werken aan de uitbouw van een 
eerstelijnszone die wordt georganiseerd voor de regio Zottegem, Brakel, Lierde, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-
Houtem onder de werktitel “eerstelijnszone Panacea”; 

Art.2. Dit formeel engagement tot deelname aan de eerstelijnszone houdt in dat er bij de ondertekenende partners: - 

een vertrouwen en bereidheid bestaat om een gemeenschappelijke visie uit te werken; - een engagement bestaat om 
bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin een aantal van de bestaande structuren worden 
geïntegreerd en er een bereidheid is om de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren; - een 
engagement bestaat om de huidige en de te ontwikkelen beleidslijnen te includeren in de werking van de lokale 
besturen. Dit zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt.  
Art. 3 Gelet op het feit dat de Huisartsenkring Panacea het initiatief nam, is het opportuun dat zij als verplichte 

partner het voorstel van eerstelijnszone formeel zal indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste 
Lijn en de verschillende partners hiervan een afschrift bezorgen.  
Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° huisartsenkring Panacea 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter 

Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, 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, Stephan Van den Berghe, Kristof 
De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Marin Devalck -  

 
27 Dagorde: Punt aangevraagd overeenkomstig art. 22 gemeentedecreet door raadslid L. De 

Langhe en raadslid L. Braeckman: “Toekennen van éénmalige premie naar aanleiding van 
dorspskernvernieuwing”. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op het voorstel op naam van raadslid L. De Langhe tot het instellen van een éénmalige hinderpremie; 

Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat: 
9 ja-stemmen 
14 nee-stemmen 
BESLUIT 
Enig artikel: Het voorstel tot het instellen van een éénmalige hinderpremie wordt niet goedgekeurd. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


