Zitting van de Gemeenteraad van 22 juli 2015
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
De heer voorzitter dient de schepenen Johan Thomas en Marin Devalck te verontschuldigen.
Raadslid Kris Wattez vraagt bij de opening van de bijeenkomst – gelet op de financiële impact van de voorliggende
punten – in de toekomst opnieuw een commissie Financiën ter voorbereiding van de gemeenteraad bij mekaar te
roepen.
Openbare zitting:
Financiën
01
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden H. De
Clercq, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Saeytijdt en M. De Pessemier wordt het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
02
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2015/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2015/1.
03
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
04
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden H. De
Clercq, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Saeytijdt en M. De Pessemier wordt het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
05
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budgetwijziging 2015/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2015/1.
06
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
07
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden H. De
Clercq, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Saeytijdt en M. De Pessemier wordt het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
08
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budgetwijziging 2015/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2015/1.
09
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
10
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden H. De
Clercq, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Saeytijdt en M. De Pessemier wordt het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
11
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budgetwijziging 2015/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2015/1.
12
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
13
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman,
A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L.
Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens, Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden H. De
Clercq, P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Saeytijdt en M. De Pessemier wordt het meerjarenplan 2014-2019
goedgekeurd.
14
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2015/1.
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2015/1.
15
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
16
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
17
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
18
Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2016.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2016.
Secretariaat
19
Gebouwen. Gebruiksovereenkomst betreffende gebruik van de kapel van het klooster van
de zusters van Maria, Kasteelstraat 45, 9660 Brakel.
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van gebruiksovereenkomst betreffende gebruik van de kapel van
het klooster van de zusters van Maria, Kasteelstraat 45, 9660 Brakel goedgekeurd.

20
Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010.
De voorzitter van de Gemeenteraad geeft toelichting betreffende het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013 en stelt hieromtrent dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Raadslid F. De Tant vraagt het beknopt verslag en besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 betreffende “OCMW
Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019” mee over te maken aan de
provinciegouverneur.
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende welke investeringen dienen afgeschreven te worden en verwijst hiervoor
naar o.a. de liften en de keuken; de nood tot het afschrijven van het gebouw en het opmaken van een nieuwe
schatting voor o.a. de assistentiewoningen.
Fractieleider J. Haegeman stelt voor het schrijven van het OCMW betreffende het goedkeuren van de jaarrekeningen
door de vereniging ook over te maken aan de provinciegouverneur.
Met éénparigheid van stemmen wordt hierop beslist:
1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet goed.
2. De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar aanleiding
van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
3. De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014
tot en met 2019.”
4. De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel betreffende
“eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19 mei 2015”
over te maken aan de provinciegouverneur
21
Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011.
De voorzitter van de Gemeenteraad geeft toelichting betreffende het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013 en stelt hieromtrent dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Raadslid F. De Tant vraagt het beknopt verslag en besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 betreffende “OCMW
Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019” mee over te maken aan de
provinciegouverneur.
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende welke investeringen dienen afgeschreven te worden en verwijst hiervoor
naar o.a. de liften en de keuken; de nood tot het afschrijven van het gebouw en het opmaken van een nieuwe
schatting voor o.a. de assistentiewoningen.
Fractieleider J. Haegeman stelt voor het schrijven van het OCMW betreffende het goedkeuren van de jaarrekeningen
door de vereniging ook over te maken aan de provinciegouverneur.
Met éénparigheid van stemmen wordt hierop beslist:
1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet goed.
2. De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar aanleiding
van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
3. De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014
tot en met 2019.”
4. De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel betreffende
“eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19 mei 2015”
over te maken aan de provinciegouverneur
22
Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012.
De voorzitter van de Gemeenteraad geeft toelichting betreffende het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013 en stelt hieromtrent dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Raadslid F. De Tant vraagt het beknopt verslag en besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 betreffende “OCMW
Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019” mee over te maken aan de
provinciegouverneur.

Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende welke investeringen dienen afgeschreven te worden en verwijst hiervoor
naar o.a. de liften en de keuken; de nood tot het afschrijven van het gebouw en het opmaken van een nieuwe
schatting voor o.a. de assistentiewoningen.
Fractieleider J. Haegeman stelt voor het schrijven van het OCMW betreffende het goedkeuren van de jaarrekeningen
door de vereniging ook over te maken aan de provinciegouverneur.
Met éénparigheid van stemmen wordt hierop beslist:
1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet goed.
2. De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar aanleiding
van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
3. De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014
tot en met 2019.”
4. De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel betreffende
“eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19 mei 2015”
over te maken aan de provinciegouverneur
23
Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013.
De voorzitter van de Gemeenteraad geeft toelichting betreffende het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013 en stelt hieromtrent dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Raadslid F. De Tant vraagt het beknopt verslag en besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 betreffende “OCMW
Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019” mee over te maken aan de
provinciegouverneur.
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende welke investeringen dienen afgeschreven te worden en verwijst hiervoor
naar o.a. de liften en de keuken; de nood tot het afschrijven van het gebouw en het opmaken van een nieuwe
schatting voor o.a. de assistentiewoningen.
Fractieleider J. Haegeman stelt voor het schrijven van het OCMW betreffende het goedkeuren van de jaarrekeningen
door de vereniging ook over te maken aan de provinciegouverneur.
Met éénparigheid van stemmen wordt hierop beslist:
1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet goed.
2. De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar aanleiding
van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
3. De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014
tot en met 2019.”
4. De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel betreffende
“eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19 mei 2015”
over te maken aan de provinciegouverneur
24
Samenwerkingsverbanden. IVLA. Verlenging van de opdrachthoudende vereniging.
Met eenparigheid van stemmen wordt de verlenging van de opdrachthoudende vereniging IVLA goedgekeurd.
25
Patrimonium. Eigendom hoek Lepelstraat-Sint-Apolloniastraat. Opmaken
schattingsverslag via erkende landmeter-expert.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist:
1° over te gaan tot een openbare verkoop
2° het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven tot het aanstellen van een door de FOD Economie
erkende landmeter-expert
3° het college van burgemeester en schepenen mandaat te geven tot het verder voeren van de administratieve
procedure.
Financiën
26
Lokale politie. Dotatie 2015.
Met eenparigheid van stemmen wordt de dotatie 2015 voor de lokale politie Brakel goedgekeurd.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld:
Fractieleider J. Haegeman stelt een vraag betreffende het verloop van de (bijzondere) algemene vergaderingen van
Farys – TMVW.
Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende het herstel van de asfalt van het Marktplein
Fractieleider N. Morreels stelt vragen betreffende:
1° het maaien van de bermen (rond de laanbomen)
2° het afwerken van het gemeentelijk recreatiedomein
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets

Voorzitter
Alexander De Croo

Aanwezig:

Afwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen

01
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Apollonia Elst;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Apollonia Elst, in bijlage bij dit
besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage

€

2015

13.155,04 € 12.912,00

2016
€ 7748,03 €

2017

2018

2019

12.912,00 € 12.912,00 € 12.912,00

Investeringstoelage € 251.341,41 € 5.263,42
€ 0 € 393.024,17
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€

0

€

0

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
02
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2015/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 12.911,99 euro,
- investeringen : 5.263,42 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;

- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
03
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7.748,03 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
04
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Jozef Everbeek boven;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;

BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Jozef Everbeek boven, in bijlage
bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
Exploitatietoelage

€

2014

2015

2016

2017

7494,09

€ 9.150,00

€ 9.150,00

€ 9.150,00

Investeringstoelage € 15.571,66 € 7.544,35 € 15.956,88
€ 1.585,10 €
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

2018

2019

€ 9.150,00

€ 9.150,00

102.946,81 €

240.732,38

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
05
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budgetwijziging 2015/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek-boven;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 14.139,19 euro,
- investeringen : 0 euro;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente
Everbeek-boven.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek boven;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 2.849,21 euro,
- investeringen : 15.956,88 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek boven.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Lambertus Parike;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Lambertus Parike, in bijlage bij
dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
Exploitatietoelage

€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6.043,94

€ 10.748,56

€ 8.548,56

€ 8.548,56

€ 8.548,56

€ 8.548,56

€0

€0

€0

Investeringstoelage
€ 0 € 120.000,00
€0
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budgetwijziging 2015/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 9.079,58 euro,
- investeringen : 120.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente
Parike.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 6.513,11 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de Sint-Lambertus, deelgemeente Parike.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de Banden - Nederbrakel;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-Banden Nederbrakel, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage

€

2015

2016

30.690 € 41.786,00 € 41.681,00 €

2017

2018

2019

41.577,00 € 41.896,12 € 41.788,20

Investeringstoelage
€ 126.014
€ 0
€ 1.500
€ 9.700,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€

7.400

€

2.400

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budgetwijziging 2015/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente
Nederbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 43.546,83 euro,
- investeringen : 0 euro;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden,
deelgemeente Nederbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets

Voorzitter
Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nederbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 19.553,31 euro,
- investeringen : 1.500 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente
Nederbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St-Sebastiaan Michelbeke;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek de kerkfabriek St-Sebastiaan Michelbeke, in bijlage
bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

2015

2016

0

€ 160,00

€ 535,00

€ 19.028,00

€ 10.000

€ 12.000

€

€

2017

2018

2019

210,00

€ 549,00

€ 182,00

€

€

€ 15.000

0

0

Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2015/1.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 10.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2015/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente
Michelbeke.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 12.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;

BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek beneden;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 81.512 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek beneden.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 6.725,54 euro,
- investeringen : 36.300 euro;

Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2016.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 4.837,22euro,
- investeringen : 30.000 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke
bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Gebouwen. Gebruiksovereenkomst betreffende gebruik van de kapel van het
klooster van de zusters van Maria, Kasteelstraat 45, 9660 Brakel.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Overwegende dat de gemeente Brakel de kapel wenst te gebruiken voor diverse socio-economische-culturele
activiteiten;
Overwegende dat “de eigenares” van de kapel bereid is deze in gebruik te geven van de gemeente Brakel;
Gelet op de stemming waar x leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja-stemmen
Overwegende dat de vereiste meerderheid is behaald;
BESLUIT:
Artikel 1: De gebruiksovereenkomst betreffende het gebruik van de kapel, zoals in dit artikel opgenomen, wordt
goedgekeurd.
Gebruiksovereenkomst betreffende gebruik van de kapel

Tussen ondergetekenden:
1) De vereniging zonder winstoogmerk “Gemeenschappen Zusters van Maria vzw” met zetel te 9660 Brakel,
Kasteelstraat 45, opgericht onder de benaming “Gesticht der Zusters van het Heilig Hart van Maria” blijkens
onderhandse akte van één oktober negentienhonderd éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van één november daarna onder nummer 35, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd en waarbij volledig nieuwe statuten werden aangenomen door de bijzondere algemene vergadering
van 20 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 26 maart daarna, onder
nummer 2012-03-26/0062995, rechtspersonenregister Oudenaarde 0410.209.238.
Alhier vertegenwoordigd door twee bestuurders overeenkomstig artikel 13 van de statuten:
1° eerwaarde Zuster Waeyaert Godelieve Zulma Cornelia, wonende te Gent, Sint-Pietersaalstraat 80 (RRN:
530830-114-58)
2° eerwaarde Zuster Bourdeaux Marie Catherine, wonende te Gent, Sint-Pietersaalstraat 80 (RRN: 494003060-76)
Beiden benoemd tot bestuurder door de voormelde algemene vergadering van 20 februari 2012,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 2012-0326/0062995.
Hierna genoemd de “eigenares”
EN
2) De gemeente Brakel, Marktplein 16, 9660 Brakel.
Alhier vertegenwoordigd door
1° de heer Alexander De Croo, voorzitter van de gemeenteraad/titelvoerend burgemeester, Lepelstraat 45,
9660 Brakel
2° de heer Jürgen De Mets, Gemeentesecretaris, Kerkhofstraat 4, 9660 Brakel
Hierna genoemd “de gebruiker”
Is overeengekomen wat volgt:
Artikel 1: De eigenares verleent hierbij met ingang van 1 december 2014 tot 1 januari 2019 aan de gebruiker,
die aanvaardt, een gebruiksrecht op onderstaand goed:
“Kapel van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria, gelegen te Brakel (Nederbrakel),
Kasteelstraat 45, 9660 Brakel (Brakel, 1e afdeling, sectie A, nr. 515R) en beschermd overeenkomst het
ministerieel besluit houdende bescherming als monument van kapel en kasteel van de zusters Heilig Hart van
Maria te Nederbrakel dd. 12 juni 2009”
Hierna genoemd “de kapel”
Artikel 2: Deze overeenkomst is enkele van toepassing op voornoemde kapel met uitzondering van de rechter
sacristie.
Artikel 3: Het gebruik van de speelplaats en de toiletten evenals het tijdstip van toegankelijkheid van
speelplaats en toiletten dient te worden afgesproken met de Directie van de secundaire school “Viso Cor
Mariae”.
Artikel 4: De toegang tot de kapel is enkel toegestaan aan de zijde van de speelplaats. De hoofdingang van
de kapel en de zijuitgang via de rechter sacristie mogen in principe niet gebruikt worden, doch enkel gebruikt
en geopend worden als nooduitgang en vluchtweg tijdens activiteiten.
Artikel 5: De eigenares en de gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat deze tijdelijke bezetting niet valt
onder de bescherming van de pachtwet of enig andere huurwetgeving, doch alleen een gebruiksrecht of
loutere gedoogzaamheid inhoudt.
Artikel 6: De eigenares en de gebruiker komen tevens uitdrukkelijk overeen dat de gebruiker voor dit
gebruiksrecht geen enkele vergoeding zal betalen aan de eigenares, noch in natura noch in contanten.
Artikel 7, §1: Het gebruik van de kapel kan door de eigenares ten allen tijde beëindigd worden. De
beëindiging geschiedt bij aangetekend schrijven aan de gebruiker die zich verbindt, na ontvangst van het
aangetekend schrijven, de kapel binnen de twee maanden te verlaten.
§2 De gebruiker mag ten allen tijde de gebruiksovereenkomst beëindigen. De beëindiging geschiedt bij
aangetekend schrijven aan de eigenares. De kapel zal door de gebruiker binnen de twee maanden na
verzending van het aangetekend schrijven aan de eigenares verlaten zijn.
De bezetter zal bij het beëindigen van zijn gebruiksrecht geen enkele vergoeding kunnen vorderen van de
eigenaar, om welke reden ook.
Artikel 8: §1 De gebruiker verbindt er zich toe alle kosten te dragen die betrekking hebben op het onderhoud
van de kapel tijdens de periode van het gebruik. De gebruiker neemt de zaken in de staat waarin deze zich
bevinden. In tegenwoordigheid van de eigenares zal een boedelbeschrijving van de roerende goederen en een
staat van de onroerende goederen opgemaakt worden. De boedelbeschrijving en staat zijn als bijlage bij deze
gebruiksovereenkomst opgenomen en maken hier integraal deel van uit. Aan het interieur-de binnenindeling
mag niets gewijzigd worden door de gebruiker zonder schriftelijk akkoord van de eigenares.
De gebruiker is verplicht de herstellingen tot onderhoud te doen. De grove herstellingen blijven ten laste van
de eigenares, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van herstellingen tot onderhoud sinds de
aanvang van het gebruik, in welk geval de gebruiker ook verplicht is tot de grove herstellingen. Grove
herstellingen zijn die van zware muren en van gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken,
eveneens de vernieuwing van steun- en afsluitingsmuren in hun geheel. Alle andere herstellingen zijn
herstellingen tot onderhoud.
§2 De gebruiker staat ook in voor de verwarming van de kapel. Het gebruik van de elektriciteit zal worden
verrekend via een tussenteller en zal driemaandelijks worden overgeschreven op de rekening van de
eigenares.
§3 Alle kosten inzake brandverzekering afgesloten op naam van de eigenares dienen terugbetaald te worden
door de gebruiker. De gebruiker zal bijgevolg niet zelf instaan voor het afsluiten van een brandverzekering,
doch zij zullen wel de kosten van de brandverzekering ten laste nemen.
Artikel 9: Er worden aan de gebruiker twee sleutels ter beschikking gesteld:
1° sleutel ijzeren buitendeur kan speelplaats
2° sleutel toegang tot de kapel kant speelplaats
Per sleutel dient een waarborg van 25 euro te worden betaald. De sleutels worden overgemaakt aan de
eigenares bij het beëdigen van de gebruiksovereenkomst. Hierop zal de waarborg worden teruggestort.
Artikel 10: De gebruiker heeft niet het recht de kapel te laten gebruiken door of te verhuren aan derden,
behoudens mits uitdrukkelijk akkoord van de eigenares.
Artikel 11 Bij inbreuk van bepalingen van deze overeenkomst heeft de eigenares het recht deze
gebruiksovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Het gebruik van de kapel wordt toegestaan aan de gebruiker en gaat geenszins over op haar
rechtverkrijgenden.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de culturele raad Brakel
2° Gemeenschappen zusters van Maria, Kasteelstraat 45, 966 Brakel
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het OCMW-decreet van19 december 2008, artikel 174, §2 en artikel 228, §1;
Overwegende dat op basis hiervan een vereniging opgericht door het OCMW volgens dezelfde regelen als het OCMW
beheerd wordt en onderworpen is aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht;
Gelet op de akte dd. 25 oktober 2006 betreffende “oprichting-statuten van RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel” op
naam van notaris Olemans;
Overwegende dat de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel een vereniging is overeenkomstig Titel VIII,
hoofdstuk 1 van het ocmw-decreet;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2010 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2011 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de e-mail dd. 13 juni 2015 namens de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon betreffende “vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon – ontwerpnotulen algemene vergadering 19/05/2015”;
Gelet op de beslissing dd. 15 juni 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Samenwerkingsverbanden. RVT Najaarszon. Notulen Algemene Vergadering dd. 19 mei 2015’;
Overwegende dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen
vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de beslissing dd. 6 juli 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gemeenteraad 22 juli 2015. Vastleggen agenda”;
Overwegende dat op de dagorde van de gemeenteraad dd. 22 juli 2015 o.a. onderstaande punten zijn geagendeerd:
1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010
2° 1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011
3° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012
4° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013
Gelet op de toelichting op naam van de voorzitter van de Gemeenteraad dd. 22 juli 2015 betreffende het voorstel van
het college van burgemeester en schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013;
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad in zijn toelichting dd. 22 juli 2015 stelt dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad voorstelt voornoemde opmerkingen over te maken aan de
provinciegouverneur;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van de notulen van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019”;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van het schrijven op naam van het OCMW dd. 6 juli 2015
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015”;
Gelet op éénparigheid van de stemming;
Overwegende dat de volstrekte meerderheid werd bereikt;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2010 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet
goed.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar
aanleiding van voorliggende jaarrekening:

1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Artikel 3: De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei
2015 over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan
2014 tot en met 2019.”
Artikel 4: De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015” over te maken aan de provinciegouverneur;
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de provinciegouverneur
2° de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het OCMW-decreet van19 december 2008, artikel 174, §2 en artikel 228, §1;
Overwegende dat op basis hiervan een vereniging opgericht door het OCMW volgens dezelfde regelen als het OCMW
beheerd wordt en onderworpen is aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht;
Gelet op de akte dd. 25 oktober 2006 betreffende “oprichting-statuten van RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel” op
naam van notaris Olemans;
Overwegende dat de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel een vereniging is overeenkomstig Titel VIII,
hoofdstuk 1 van het ocmw-decreet;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2010 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2011 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de e-mail dd. 13 juni 2015 namens de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon betreffende “vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon – ontwerpnotulen algemene vergadering 19/05/2015”;
Gelet op de beslissing dd. 15 juni 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Samenwerkingsverbanden. RVT Najaarszon. Notulen Algemene Vergadering dd. 19 mei 2015’;
Overwegende dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen
vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de beslissing dd. 6 juli 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gemeenteraad 22 juli 2015. Vastleggen agenda”;
Overwegende dat op de dagorde van de gemeenteraad dd. 22 juli 2015 o.a. onderstaande punten zijn geagendeerd:
1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010
2° 1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011
3° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012
4° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013
Gelet op de toelichting op naam van de voorzitter van de Gemeenteraad dd. 22 juli 2015 betreffende het voorstel van
het college van burgemeester en schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013;
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad in zijn toelichting dd. 22 juli 2015 stelt dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad voorstelt voornoemde opmerkingen over te maken aan de
provinciegouverneur;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van de notulen van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019”;

Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van het schrijven op naam van het OCMW dd. 6 juli 2015
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015”;
Gelet op éénparigheid van de stemming;
Overwegende dat de volstrekte meerderheid werd bereikt;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2011 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet
goed.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar
aanleiding van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Artikel 3: De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei
2015 over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan
2014 tot en met 2019.”
Artikel 4: De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015” over te maken aan de provinciegouverneur;
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de provinciegouverneur
2° de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het OCMW-decreet van19 december 2008, artikel 174, §2 en artikel 228, §1;
Overwegende dat op basis hiervan een vereniging opgericht door het OCMW volgens dezelfde regelen als het OCMW
beheerd wordt en onderworpen is aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht;
Gelet op de akte dd. 25 oktober 2006 betreffende “oprichting-statuten van RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel” op
naam van notaris Olemans;
Overwegende dat de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel een vereniging is overeenkomstig Titel VIII,
hoofdstuk 1 van het ocmw-decreet;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2010 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2011 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de e-mail dd. 13 juni 2015 namens de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon betreffende “vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon – ontwerpnotulen algemene vergadering 19/05/2015”;
Gelet op de beslissing dd. 15 juni 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Samenwerkingsverbanden. RVT Najaarszon. Notulen Algemene Vergadering dd. 19 mei 2015’;
Overwegende dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen
vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de beslissing dd. 6 juli 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gemeenteraad 22 juli 2015. Vastleggen agenda”;
Overwegende dat op de dagorde van de gemeenteraad dd. 22 juli 2015 o.a. onderstaande punten zijn geagendeerd:
1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010
2° 1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011
3° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012
4° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013
Gelet op de toelichting op naam van de voorzitter van de Gemeenteraad dd. 22 juli 2015 betreffende het voorstel van
het college van burgemeester en schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013;
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad in zijn toelichting dd. 22 juli 2015 stelt dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:

2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad voorstelt voornoemde opmerkingen over te maken aan de
provinciegouverneur;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van de notulen van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019”;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van het schrijven op naam van het OCMW dd. 6 juli 2015
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015”;
Gelet op éénparigheid van de stemming;
Overwegende dat de volstrekte meerderheid werd bereikt;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2012 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet
goed.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar
aanleiding van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Artikel 3: De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei
2015 over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan
2014 tot en met 2019.”
Artikel 4: De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015” over te maken aan de provinciegouverneur;
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de provinciegouverneur
2° de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
23
Dagorde: Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het OCMW-decreet van19 december 2008, artikel 174, §2 en artikel 228, §1;
Overwegende dat op basis hiervan een vereniging opgericht door het OCMW volgens dezelfde regelen als het OCMW
beheerd wordt en onderworpen is aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht;
Gelet op de akte dd. 25 oktober 2006 betreffende “oprichting-statuten van RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel” op
naam van notaris Olemans;
Overwegende dat de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon te Brakel een vereniging is overeenkomstig Titel VIII,
hoofdstuk 1 van het ocmw-decreet;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2010 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2011 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 op naam van de algemene vergadering van de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon dd. 19 mei 2015;
Gelet op de e-mail dd. 13 juni 2015 namens de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon betreffende “vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon – ontwerpnotulen algemene vergadering 19/05/2015”;
Gelet op de beslissing dd. 15 juni 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Samenwerkingsverbanden. RVT Najaarszon. Notulen Algemene Vergadering dd. 19 mei 2015’;
Overwegende dat een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen
vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de beslissing dd. 6 juli 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gemeenteraad 22 juli 2015. Vastleggen agenda”;
Overwegende dat op de dagorde van de gemeenteraad dd. 22 juli 2015 o.a. onderstaande punten zijn geagendeerd:
1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2010
2° 1° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2011

3° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2012
4° Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Jaarrekening 2013
Gelet op de toelichting op naam van de voorzitter van de Gemeenteraad dd. 22 juli 2015 betreffende het voorstel van
het college van burgemeester en schepenen tot niet-goedkeuring voor de jaarrekening 2010, 2011, 2012, 2013;
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad in zijn toelichting dd. 22 juli 2015 stelt dat:
1° de provinciegouverneur de jaarrekening dient goed te keuren als ze juist en volledig is en een waar en getrouw
beeld geeft van de financiële toestand;
2° in voorliggende jaarrekeningen bedragen niet-correct zijn opgenomen en hiervoor o.a. verwijst naar:
2.1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald
te worden
2.2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
2.3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Overwegende dat de voorzitter van de Gemeenteraad voorstelt voornoemde opmerkingen over te maken aan de
provinciegouverneur;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van de notulen van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2014 tot en met 2019”;
Gelet op de vraag staand de vergadering tot het overmaken van het schrijven op naam van het OCMW dd. 6 juli 2015
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015”;
Gelet op éénparigheid van de stemming;
Overwegende dat de volstrekte meerderheid werd bereikt;
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2013 op naam van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon niet
goed.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist onderstaande opmerkingen over te maken aan de provinciegouverneur naar
aanleiding van voorliggende jaarrekening:
1° de onroerende voorheffing die aan de vereniging is doorgerekend en niet door de vereniging had dienen betaald te
worden
2° het boeken van investeringen in de kosten in plaats van deze af te schrijven over meerdere jaren en dit in het
bijzonder voor die investeringen met een de facto onroerend karakter (o.a. keuken, lift)
3° de transactie rond de gestelde huurwaarborgen vanuit de vereniging
Artikel 3: De gemeenteraad beslist afschrift van het beknopt verslag en het besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei
2015 over te maken aan de provinciegouverneur betreffende “OCMW Brakel. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan
2014 tot en met 2019.”
Artikel 4: De gemeenteraad beslist afschrift van het schrijven dd. 6 juli 2015 op naam van het OCMW Brakel
betreffende “eensluidende afschriften van de beslissingen van de algemene vergadering vereniging Najaarszon dd. 19
mei 2015” over te maken aan de provinciegouverneur;
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de provinciegouverneur
2° de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IVLA. Verlenging van de opdrachthoudende
vereniging.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de statuten van I.VL.A.;
Gelet op het feit dat Brakel deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging “Intergemeentelijke Vereniging voor
beheer van afvalstoffen” hierna kortweg “I.VL.A.”;
Gelet op het schrijven van I.VL.A. van 23/04/2015 met referte IVL/DDJ/20150423.
Gelet op het schrijven van I.VL.A. van 24/04/2015 met referte IVL/DDJ/20150423/2.
Gelet op de beleidsvisie en volgende motiveringsdocumenten bij de voorgestelde verlenging van de duurtijd van
I.VL.A. :
1. Statuten bij oprichting IVLA 01/04/1986
2. Huurovereenkomsten site Klein Frankrijk, Ronse
3. Ondernemingsplan IVLA 2004-2006
4. Evaluatierapport IVLA 2000 – 2006
5. Evaluatie Diftarproject IVLA
6. Beleidsplan IVLA 2008-2013
7. Evaluatierapport IVLA 2007-2012
8. Ondernemingsplan 2014-2019
9. Jaarverslag 2013
10. Coördinatie der statuten na de BAV van 18 december 2014

Overwegende dat, overeenkomstig art. 5 van de statuten, de duur van I.VL.A. behoudens verlenging ten einde loopt
op 1 april 2016;
Overwegende dat, overeenkomstig art. 35 DIS en art. 43 van de statuten, op verzoek van de gewone meerderheid
van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid
van het aantal deelnemende gemeenten, de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat,
tot de verlenging kan beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen;
Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 35 DIS en uit de motiveringsdocumenten bij de voorgestelde
verlenging van de duurtijd van I.VL.A. blijkt dat het verlengen van de duurtijd van I.VL.A. voor een termijn van 18
jaar aangewezen is;
Gelet op het doel van I.VL.A. zoals bepaald in artikel 3 der statuten van I.VL.A.;
Gelet op de beheersoverdracht door de gemeente zoals bepaald in artikel 3 der statuten van I.VL.A.;
Gelet op de missie, visie en meerwaarde van I.VL.A. zoals omschreven in de beleidsvisie en voormelde
motiveringsdocumenten;
Overwegende dat de deelnemers van I.VL.A. genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door
samenwerking tussen gemeentebesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Gelet op de rechten en voordelen verbonden aan het deelnemerschap van I.VL.A. o.m. op het vlak van
medezeggenschap en inspraak in het door de I.VL.A. gevoerde beleid;
Gelet op de informatiesessie die I.VL.A heeft georganiseerd voor de leden van de Colleges van Burgemeester en
schepenen van de deelnemende gemeenten op 7 mei 2015;
Overwegende dat I.VL.A. beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de deelnemende
gemeenten te ondersteunen in het voorkomen, hergebruiken, verwijderen, valoriseren en/of verwerken van afval;
Overwegende dat Brakel beroep doet op de dienstverlening van I.VL.A. voor het ophalen van restfractie in een Diftarsysteem met containers, voor het ophalen van grof vuil, voor het ophalen van verpakkingsafval i.s.m. Fost Plus en
voor het ophalen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval, voor het verwerken van de restfractie (met
energierecuperatie) in de huisvuilverwerkingsinstallatie van de intergemeentelijke vereniging IVAGO te Gent, voor de
inzameling van de diverse afvalstromen op het containerpark, voor de compostering van het ingezamelde groenafval,
voor het uitwerken van sensibiliseringsacties naar de inwoners waardoor gestreefd wordt naar optimale
afvalpreventie, het correct naleven van de sorteerregels en het bestrijden van ontwijkgedrag;
Gelet op voormelde motiveringsdocumenten, waaruit blijkt dat de I.VL.A. een financieel gezonde onderneming is;
Gelet op het ondernemingsplan 2014-2019 goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van
19/12/2013;
Overwegende dat art. 39 DIS en artikel 39 der statuten bepalen dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de Algemene
Vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft:
22 ja stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad heeft na onderzoek van de beleidsvisie en de bijhorende motiveringsdocumenten:
Statuten bij oprichting IVLA 01/04/1986
Huurovereenkomsten site Klein Frankrijk, Ronse
Ondernemingsplan IVLA 2004-2006
Evaluatierapport IVLA 2000 – 2006
Evaluatie Diftarproject IVLA
Beleidsplan IVLA 2008-2013
Evaluatierapport IVLA 2007-2012
Ondernemingsplan 2014-2019
Jaarverslag 2013
Coördinatie der statuten na de BAV van 18 december 2014
vastgesteld dat de werking van I.VL.A. in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd. Bovendien heeft de
gemeenteraad vastgesteld dat voor de toekomst een meerjarenplan door I.VL.A. werd opgesteld, waaruit blijkt dat
onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal is gegarandeerd.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt aan de hand van de bovenvermelde motiveringsdocumenten, die als bijlage bij de beslissing
worden gevoegd, dan ook vast dat de verlenging van de I.VL.A. zinvol is.
Deze motiveringsdocumenten worden door de gemeenteraad goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad verzoekt de Algemene Vergadering van I.VL.A. op haar vergadering van december 2015 tot de
verlenging van de opdrachthoudende vereniging te beslissen voor een termijn van 18 jaar, met ingang van
01/04/2016 en lopende tot en met 31/03/2034.
Artikel 4
Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,

Afwezig:

Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Patrimonium. Eigendom hoek Lepelstraat-Sint-Apolloniastraat. Opmaken
schattingsverslag via erkende landmeter-expert.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit op naam van de gemeenteraad dd. 7 februari 2011 betreffende “Verkoop perceel grond te ex-Elst
gelegen hoek Lepelstraat – Sint-Apolloniastraat, sie B, nr. 34. Principebeslissing”;
Gelet op het besluit op naam van de gemeenteraad dd. 19 december 2011 betreffende “Gemeentelijke eigendom te
ex-Elst, hoek Lepelstraat-Sint-Apolloniastraat. Verkoop. Beslissing.”;
Gelet op het besluit op naam van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 juli 2011 waarbij notaris
Olemans werd aangesteld als notaris met het oog op de openbare verkoop;
Gelet op het schrijven dd. 20 juli 2011 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het
verzoek aan de ontvanger van de registratie tot het opmaken van een schattingsverslag;
Gelet op het schattingsverslag dd. 9 oktober 2011 op naam van de FOD Financiën;
Overwegende dat op de openbare verkoop geen bod werd uitgebracht;
Overwegende dat het college wenst een nieuwe openbare verkoop te organiseren op basis van een geactualiseerd
schattingsverslag;
Overwegende dat de FOD Financiën geen schattingsverslag meer opmaakt voor lokale besturen;
Overwegende het voorstel op naam van het college om:
1° een nieuwe openbare verkoop te organiseren
2° een door de FOD Economie erkende landmeter-expert door het college van burgemeester en schepenen te laten
aanstellen met het oog op het maken van een schattingsverslag
3° het college mandaat te geven tot het verder voeren van de administratieve procedure
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- x ja-stemmen
- x nee-stemmen
- x onthoudingen
Gelet op de x raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Artikel 1: Het besluit op naam van de gemeenteraad dd. 7 februari 2011 en 19 december 2011 wordt opgeheven.
Artikel 2: De gemeentelijke eigendom te ex-Elst, gelegen te Brakel, hoek Lepelstraat-Sint-Apolloniastraat en
kadastraal gekend als Brakel, 4e afd. (Elst), sectie B, nr(s). 34e wordt openbaar verkocht.
Artikel 3 : Het college krijgt opdracht tot het aanstellen van een door de FOD Economie erkende landmeter-expert
gegeven met het oog op het opmaken van een schattingsverslag.
Artikel 4 : Het college wordt gemachtigd tot het verder voeren van de administratieve procedure.
Artikel 5 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst onzer gemeente en notaris Olemans.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Secretaris
Voorzitter
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Fernand De Tant, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman,
Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Johan Thomas - Schepen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
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Dagorde: Lokale politie. Dotatie 2015.
Gelet dat er een dotatie zal nodig zijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone om de politiebegroting 2015
sluitend te krijgen;
Gelet op het overleg tussen het politiecollege, de schepen van financiën, de korpschef en de bijzonder rekenplichtige
betreffende de politiedotaties voor de periode 2014-2019;
Gelet op het begrotingsontwerp 2015 van de politiezone Brakel;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de exploitatietoelage 2015 ad € 1.086.441
goed te keuren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de investeringstoelage 2015 – vorige
dienstjaren ad € 91.072,65 goed te keuren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de investeringstoelage 2015 ad € 97.856
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen,
Gelet op de eenparigheid;
BESLUIT :
Art. 1 : De exploitatietoelage dienstjaar 2015 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-HorebekeMaarkedal-Zwalm, zijnde € 1.086.441, wordt goedgekeurd. De investeringstoelage dienstjaar 2015 – vorige
dienstjaren van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm, zijnde € 91.072,65,
wordt goedgekeurd.

De investeringstoelage dienstjaar 2015 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-MaarkedalZwalm, zijnde € 97.856, wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de Voorzitter van de politiezone.
Namens de raad,

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

