Zitting van de Gemeenteraad van 22 juni 2015
Aanwezig:

Alexander De Croo - Voorzitter
Stefaan Devleeschouwer - Burgemeester wnm.
Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman,
Jan Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Fractieleider N. Morreels verontschuldigt raadslid F De Tant.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Adviesraden. Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. Oprichting.
Raadslid K. Wattez stelt reeds lang vragende partij te zijn van voorliggend voorstel en vraagt naar aanleiding hiervan
dat de nieuwe adviesraad aandachtig zou zijn voor initiatieven waarin dorpsgenoten betrokken zijn.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding hiervan dat de opzet van adviesraden ondertussen geëvolueerd is van
adviesverlening naar beslissingsautonomie met eigen – veelal door de gemeente ter beschikking gestelde – gelden.
De opzet zou moeten zijn dat de gemeente – na en op advies van de adviesraad – de beslissing ten gronde neemt.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, . Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez en 3 onthoudingen
vanwege de raadsleden N, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt de oprichting van de gemeentelijke
adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
02
Adviesraden. Sportraad. Jaarverslag 2014.
De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2014 op naam van de gemeentelijke sportraad.
Openbare Werken - Mobiliteit
03
Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. Opmaken schattingsverslag via erkende
landmeter-expert.
Met eenparigheid van stemmen wordt :
1° de openbare verkoop
2° het aanstellen van een door de FOD Economie erkende landmeter-expert
3° het geven van het mandaat aan het college tot het voeren van de verdere administratieve procedure goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
04
Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement van orde van de gemeentelijke sporthal
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Retributie op kermissen.
Fractieleider N. Morreels stelt voor het tarief van “25 euro” te schrappen. Met 8 ja-stemmen vanwege de raadsleden
N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 14 nee
stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De
Temmerman, M. Limpens, wordt het voorstel van fractieleider N. Morreels niet goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een ongunstige raadgevende stem uit.
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de raadsleden
N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez wordt het ontwerp van retributie op kermissen
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Ruimtelijke Ordening
06
Rooilijnplan Fayte dd. 30/09/1986. Opheffing.
Met eenparigheid van stemmen wordt de opheffing van het rooilijnplan “Fayte” dd. 30/9/1986 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Rooilijnplan H. De Coenestraat dd. 22/03/1973. Opheffing.
Met eenparigheid van stemmen wordt de opheffing van het rooilijnplan “H. De Coenestraat” dd. 22/3/1973
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
08
Toekomstvisie kerken Brakel.
Met eenparigheid van stemmen wordt de toekomstvisie kerken Brakel goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
09
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015. Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering dd. 30 juni 2015 op naam van IVLA goed te keuren.
10
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Raadslid L. Bauwens verwijst naar het standpunt van de NVA-fractie zoals in het recente verleden ingenomen naar
aanleiding van voorliggend punt.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering dd. 30 juni 2015 op naam van IVLA.

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Verlaat de zitting : Mirella Limpens - Raadslid
11
Samenwerkingsverbanden. TMVW.
- Algemene Jaarvergadering IC TMVW cvba dd 29 juni 2015 om 11.00u. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Vergadering IC TMVW "statutenwijziging onder voorbehoud
van splitsing" dd 29 juni 2015 om 11.30u. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Jaarvergadering IC TMVW "partiële splitsing" dd 29 juni 2015
om 12.15u. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Bijzondere Algemene Jaarvergadering TMVW ISV dd 29 juni 2015 om 13.00u.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Na toelichting door de voorzitter van de Gemeenteraad betreffende het voorstel tot het niet-goedkeuren van
voorliggend agendapunt stelt fractieleider N. Morreels dat het een slecht signaal is om de vennootschapsbelasting te
willen ontwijken in een organisatie waarin politici als bestuurder zetelen. Raadslid K. Wattez haalt hier ook de banden
aan tussen de TMVW en Ghelamco.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de agendapunten van de voorliggende vergaderingen van de TMVW niet
goed te keuren.
Schepen M. Devalck brengt een ongunstige raadgevende stem uit.
Vervoegt de zitting : Mirella Limpens - Raadslid
Verlaat de zitting : André Flamand - Schepen
12
Punt toegevoegd door raadslid K. Wattez overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet
“Hartveilige Brakelse sportterreinen”.
Raadslid K. Wattez geeft toelichting bij voorliggend punt.
Fractieleider J. Haegeman trekt de aandacht op het project van het Rode Kruis rond “hartveiligheid sportclub en
gemeente” en stelt dat dit een beter alternatief is voor deze problematiek.
Raadslid L. Bauwens onderstreept eerst en vooral de nood aan het bijbrengen van kennis rond hartmassage. Dit kan
potentieel meer levens redden dan een eventuele aanwezigheid van een defribillator.
Schepen belast met Sport H. Declercq deelt mee dat de sportraad kredieten heeft ingeschreven om een defribillator
in de sporthal te voorzien. Daarnaast zal ook gekeken worden om een toestel in het zwembad te plaatsen.
Met 5 ja stemmen vanwege de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez, 3
onthoudingen vanwege de raadsleden J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 13 nee-stemmen vanwege de
raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf,
Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De Temmerman, M. Limpens wordt het
voorstel niet goedgekeurd.
Met éénparigheid wordt hierop het voorstel goedgekeurd om het college opdracht te geven tot het uitwerken van een
voorstel betreffende het plaatsen van een defribillator in de gemeentelijke sporthal en het aanbieden van de
mogelijkheid tot het volgen van een cursus hartmassage aan leden van sportclubs aangesloten bij de gemeentelijke
sportraad.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld:
Fractieleider N. Moreels stelt een vraag betreffende:
1° de verhouding tussen het aankopen van een jaarabonnement voor het gemeentelijk zwembad voor senioren en de
mogelijkheid tot het wekelijks gratis zwemmen door senioren.
2° het onderzoeken van het aanleggen van een parkeerplaats voor andersvaliden in de Stationsstraat ter hoogte van
de bushalte.
Fractieleider J. Haegeman stelt een vraag betreffende:
1° de nood om meer aandacht te besteden aan de communicatie en het overleg met de omwonenden van de nieuwe
politiekazerne naar aanleiding van de huidige werken en dit naar aanleiding van enkele recente problemen tussen
buren en de aannemer.
2° het debat in de vorige gemeenteraad betreffende het rusthuis en de mededeling dat tussen de vereniging RVT
Rusthuis Najaarszon en de gemeente een afsprakennota is opgesteld. Hiervan werd ook melding gemaakt door de
vertegenwoordiger van de NVA in de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon naar aanleiding van de recente algemene
vergadering. De voorzitter van de gemeenteraad en de schepen belast met o.a. Financiën delen mee dat er geen
afsprakennota is goedgekeurd door respectievelijk de gemeente en de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon. Raadslid
K. Wattez sluit zich aan bij deze vraag aan en verwijst hieromtrent ook naar de verklaring van de voorzitter van de
gemeenteraad op de vorige gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad herhaalt hierop de verklaring dat er
geen afsprakennota is goedgekeurd door respectievelijk de gemeente en de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon.
Besloten zitting:
13
Gemeentepersoneel. Dienst stedenbouw. Aanwijzen van stedenbouwkundig ambtenaar
(A1a - A3a).
Met eenparigheid van stemmen wordt mevrouw Carin Grooten, wonende te Commune 10, 7880 Vloesberg
aangewezen als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Secretaris
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter
Alexander De Croo

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

01

Dagorde: Adviesraden. Gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.
Oprichting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 200;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende het algemeen reglement houdende de
werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele raad en
sportraad;
Overwegende dat art. 1 van hoger genoemd besluit van 27 februari 2012 stelt dat de gemeenteraad beslist, door
bekrachtiging van de respectievelijke huishoudelijke reglementen, voor welk beleidsterrein en/of doelgroep een
adviesraad wordt opgericht, zo er geen wettelijke verplichting terzake zou bestaan;
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement
Overwegende dat het bestuur de mening is toegedaan dat een gemeentelijke adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking een wezenlijke bijdrage kan leveren in het gemeentelijk beleid;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 19 ja-stemmen
- 3 onthoudingen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Overwegende dat de absolute meerderheid van stemmen werd behaald;
BESLUIT:
Enig art.: Enig art.: Onderstaand ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke adviesraad voor
ontwikkelingssamenwerking wordt goedgekeurd:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Titel 1: Grondslag
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke adviesraad
ontwikkelingssamenwerking door het organiseren van de algemene vergadering en de eventueel opgerichte
werkgroepen, conform het algemeen reglement van de adviesraden.
Titel 2: Engagementsverklaring
Artikel 2
Alle stemgerechtigde leden (algemene vergadering) wordt uitdrukkelijk gevraagd akkoord te gaan met volgende
engagementsverklaring:
1° Akkoord gaan met de doelstellingen zoals beschreven in het algemeen reglement van
Adviesraden en dit huishoudelijk reglement en actief willen meewerken aan de realisering ervan
2° De algemene vergadering bijwonen. Indien dit onmogelijk is, wordt het lid van de algemene vergadering
uitdrukkelijk verzocht zich te verontschuldigen en zijn of haar plaatsvervanger hiervan op de hoogte te brengen.
3° Zich informeren over het beleid binnen het domein van de adviesraad door lectuur,
bijscholing, vorming en contacten met betrokkenen bij het beleid
4° De ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ onderschrijven
5° Spreekrecht en stemrecht in de Algemene Vergadering
6° Inzagerecht, recht op uitleg en recht op afschrift overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen
7° Gebruik maken van het budget van de adviesraad voor het volgen van studiedagen en
vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de adviesraad indien hiertoe in de schoot van
de algemene vergadering een reglement is goedgekeurd
9° De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking behandelt alle kwesties op lokaal vlak inzake
ontwikkelingssamenwerking (o.a. globalisering, Noord-Zuid verhoudingen, internationale samenwerking,
armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling,..). De gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking
bevordert ook de samenwerking tussen de verenigingen en kan zelf activiteiten organiseren.
10° De vereniging die hen heeft aangesteld regelmatig op de hoogte te houden over de werkzaamheden van de
gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en ook geregeld overleg plegen met hun achterban in
functie van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen betreffende het beleid.
Titel 3: Algemene Vergadering
Artikel 3: Samenstelling
§1 De algemene vergadering is samengesteld uit:
1° twee stemgerechtigde leden aangeduid per erkende vereniging, organisatie of instelling die een actieve werking
inzake ontwikkelingssamenwerking kan aantonen
2° niet-stemgerechtigde leden gecoöpteerd door de algemene vergadering
§2 Een vereniging die lid wenst te worden van de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking voldoet
aan alle onderstaande voorwaarden:
1° Jaarlijks wordt een werkingsverslag voor het voorbije jaar ingediend, waaruit blijkt dat zij in die periode regelmatig
activiteiten hebben ingericht. In dit verslag wordt ook de samenstelling van het bestuur meegedeeld, alsook het
aantal leden van de vereniging.
2° De vereniging moet een op ontwikkelingssamenwerking gerichte werking ontplooien op het grondgebied van
Brakel
§3 Alle stemgerechtigde leden voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
1° Gedomicilieerd zijn in de gemeente Brakel
2° Geen deel uitmaken van gemeenteraad, OCMW-raad, provincieraad of het Vlaamse Parlement of de Kamer van
Volksvertegenwoordigers of de Senaat.
§4 Het aantal verenigingen dat kan toetreden tot de adviesraad is niet limitatief.
Artikel 4: Vernieuwing van de algemene vergadering
§1 Met het oog op een algemene vernieuwing van de algemene vergadering naar aanleiding van de vernieuwing van
de gemeenteraad start de algemene vergadering ten laatste in de loop van de maand oktober in het jaar van de
lokale verkiezingen de procedure. Elke oproep tot kandidaatstelling bevat minstens:
1° de uiterste indiendatum van kandidaturen
2° de elementen waaruit de kandidaatstelling voor verenigingen dient te bestaan (naam vereniging, naam kandidaat,
adres kandidaat, functie van de kandidaat in de vereniging en de keuze om als stemgerechtigd of als plaatsvervanger
te zetelen)
3° de keuze voor kandidaatstelling voor een bestuursfunctie (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris,
Penningmeester) in de algemene vergadering
4° de keuze hoe men de briefwisseling in de toekomst wenst te ontvangen (op papier of elektronisch)
5° de datum, uur en plaats van de installatievergadering.

6° de vraag om gecoöpteerd te worden overeenkomstig art. art. 3, §1, 2°
§2 Aan het college van burgemeester en schepenen wordt ook gevraagd de oproep op te nemen in het eerstkomend
gemeentelijk informatiemagazine.
§3 Na het afsluiten van de periode tot kandidaatstelling, onderzoekt de uittredende algemene vergadering de
ontvangen kandidaturen en stelt hiervan een schriftelijk verslag op ten behoeve van de eerstvolgende algemene
vergadering (=de installatievergadering). De ontvangen kandidaturen worden o.a. onderzocht overeenkomstig art. 7
van het algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden en de bepalingen van dit huishoudelijk
reglement.
§4 Op de installatievergadering die wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter wordt overgegaan tot de
installatie van de nieuwe algemene vergadering. Eerst spreekt de installatievergadering zich uit over de geldigheid
van de kandidaat-verenigingen en de geldigheid van de door hen voorgedragen vertegenwoordigers.
§5 Ieder kandidaat-lid van de algemene vergadering kan slechts door 1 vereniging voorgedragen worden.
Artikel 5: Beraadslagen
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet de meerderheid der stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen of beslissen over onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
Artikel 6: Verkiezing
§1 Bestuursfuncties binnen de algemene vergadering zijn: voorzitter, één ondervoorzitter, één secretaris en één
penningmeester. De bestuursfuncties worden jaarlijks verkozen binnen de schoot van de algemene vergadering.
§2 Om een bestuursfunctie te kunnen uitoefenen, dient men een stemgerechtigd effectief lid te zijn van de algemene
vergadering.
Artikel 7: Vergaderritme
De algemene vergadering vergadert minstens vier maal per jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Titel 4: Werkgroepen
Artikel 8:
§1 De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten voor specifieke aspecten van het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking of voor het organiseren van initiatieven.
§2 Ook personen, geen lid van de algemene vergadering, kunnen lid zijn van een werkgroep.
§3 Werkgroepen kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen betreffende de hun toegewezen opdracht. Op
de algemene vergadering is het uitbrengen van verslag betreffende de werking van de werkgroepen een vast
agendapunt.
§4 Indien de werkgroep gelden vanwege de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking ontvangt,
wordt jaarlijks een (financieel) werkingsverslag voor het voorbije jaar ingediend, waaruit blijkt dat de werkgroep
actief is geweest. In dit verslag wordt ook de samenstelling van de werkgroep meegedeeld.
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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
02
Dagorde: Adviesraden. Sportraad. Jaarverslag 2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement
houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele
raad en sportraad. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Sportraad. Huishoudelijk
reglement”;
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad;
Gelet op het jaarverslag 2014 op naam van de sportraad;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2014 op naam van de sportraad 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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen

Afwezig:

Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Fernand De Tant - Raadslid

03

Dagorde: Gebouwen. Pastorij te (ex-)Zegelsem. 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. 16 september 2013 betreffende “Gebouwen. Pastorij te (ex-)
Zegelsem. Verkoop”;
Gelet op het besluit dd. 7 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gebouwen. Pastorij Zegelsem. Aanstelling notaris. Goedkeuring”;
Gelet op het schattingsverslag dd. 28 november 2013 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:
- 22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Artikel 1: Het besluit op naam van de gemeenteraad dd. 16 september 2013 wordt opgeheven.
Artikel 2: De gemeentelijke eigendom te ex-Zegelsem, zijnde pastorij gelegen te Brakel, St.-Ursmarsstraat 20 en
kadastrale gekend als 3de afdeling, sectie A nr. 331B 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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
04
Dagorde: Gemeentelijke sporthal. Huishoudelijk reglement.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en 15°;
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 mei 2015 betreffende “reglement van orde sporthal De Rijdt;
Gelet op de nota dd. 4 juni 2015 op naam van de sportdienst betreffende “tarieven project Multimove Brakel”;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voorliggend
ontwerp van huishoudelijk reglement;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het ontwerp van
reglement van orde sporthal De Rijdt;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1:
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit,
wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 23 juni 2015 tot en met 31/12/2018.
Artikel 2:
Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt
Titel 1 – Algemene bepalingen.
Artikel 1
De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder

het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan worden
onderverdeeld in 3 delen, 2 squashlokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 polyvalente ruimte
met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal.
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van
gemeentelijke lokalen door verenigingen.
Artikel 2
Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade aan te
brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is:
1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden;
2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden.
4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting,
omheining of aan de flora van het domein.
5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp.
Artikel 3:
Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht door te
brengen.
Artikel 4:
De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”.
Artikel 5:
De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de betreffende
sportbeoefening.
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van hun
trainer(s), afgevaardigde en verzorger.
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten.
Artikel 6:
Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden op
domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen.
Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”.
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het verdiep,
behalve hetgeen voorzien in artikel 25.
Artikel 7:
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal gegeven
richtlijnen.
Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de
sportaccommodaties verboden worden door het personeel.
Artikel 8:
Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de richtlijnen
naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven.
Het is de organisatoren verboden:
1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door het personeel en/of de
brandweer en/of de lokale politie.
2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het aanbrengen
van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste installatie.
Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes.
Artikel 9:
Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen. Affiches
voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de daartoe
bestemde plaats aangebracht worden.
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te
benagelen.
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthall verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te oefenen,
behoudens voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen.
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het college van burgemeester en
schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen.
Artikel 10:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar nut,
veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor schadevergoeding kan
vorderen.
Titel 2 – Openingsdagen en –uren van de sporthal
Artikel 11:
College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De
openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement.
Titel 3 – Gebruik van de sporthal – vergoeding
Artikel 12:
Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door verenigingen,
clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik.
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit.
De schriftelijke aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt, Jagersstraat 64A
te 9660 Brakel.
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. Verlenging is
slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
Artikel 13:
Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen
behandeld volgens volgende voorranglijst:
1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur;

2° Erkende Brakelse competitieve sportverenigingen;
3° Erkende Brakelse recreatieve sportverenigingen;
4° Niet-erkende Brakelse sportverenigingen;
5° Brakelse verenigingen of scholen;
6° Brakelse particulieren;
7° Sportverenigingen van buiten Brakel;
Sportclubs van buiten Brakel, die een bepaalde sporttak aanbieden die nog niet wordt beoefend in de
sporthal, kunnen na advies van de sportdienst en beslissing van het College van burgemeester en
schepenen, ressorteren onder 2° of 3° in de voorranglijst.
Artikel 14:
De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven:
§1 sportzaal:
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 5/u
€ 10/u
€ 15/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport :
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 2,50/u
€ 5/u
€ 7,50/u
§2 squashzalen: € 10/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten.)
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten)
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport : € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten)
§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u:
Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 2,50/u/3e deel klimmuur.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3
ballen.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het
bestuur of door Bloso aangestelde:
1° Aerobic: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro;
2° Sport voor senioren: € 1,50/u/deelnemer of 1,5 euro;
3° Turnen voor kinderen: € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro; (van 6 tot en met 14 jaar)
4° Kleuterturnen: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro (tot en met 5 jaar)
5° Klimmuur: € 3/u/deelnemer of 3 euro;
6° Yoga: € 3/u/deelnemer of 3 euro;
7° Dansexpressie: € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro;
8° Basket en tennis : € 2,50/u/deelnemer of 2,5 euro (van 8 tot en met 12 jaar);
9° Initiatiereeks boogschieten (reeks van 10 lessen) : € 20/reeks/deelnemer;
10° Sportkampen : € 45/4 dagen en € 55/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar);
11° Speciale sportkampen (paardensportkamp, avonturensportkamp, …) : € 70/4 dagen en € 80,00/5
dagen;
12° Sportklassen : € 15/kind/week;
13° Sportdagen : € 2,5/kind;
14° Badmintonlessen voor kinderen : € 2,00/kind/u.
15° Spinning : € 50/10-lessenreeks.
16° Multimove-project : € 30/15-lessenreeks of € 45/30-lessenreeks
§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na
aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen.
§7 staande wippen :
- voor de duur van één jaar : € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een
duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is
gereserveerd;
- voor de duur van één uur : € 2,50
§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20
personen.
§9 Tafeltennisruimte :
- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis.
§10 Polyvalente zaal : Gebruik in sportverband
Voor 18 u : € 5,00/u
Na 18u : € 7,50/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport:
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18 u : € 2,5/u
Artikel15 :
Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden betalen voor de huur
der sportaccommodatie(s) volgend tarief :
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 15,00/u
€ 30,00/u
€ 45,00/u
§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal
§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel

§ 5 Polyvalente zaal :
- Voor 18 u : € 15,00/u
- Na 18u : € 22,50/u
Artikel16:
In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken kleedkamers(s)
wordt(en) meegedeeld aan de receptie.
Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de toegang
tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training, recreatiegebruik
en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn maximum 30 minuten na het
einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd.
Artikel 17:
De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de aangestelde
tegen ontvangstbewijs.
Bij schriftelijke reservatie dient de verschuldigde vergoeding betaald ten laatste voor de ingebruikname van
kleedkamers en sportruimte, tegen ontvangstbewijs, in handen van de aangestelde.
De verenigingen die reserveren voor een langere periode zullen maandelijks een factuur opgestuurd of afgeleverd
krijgen die dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst op de vermelde rekening.
Annuleringen dienen uiterlijk 3 vrije dagen voor de datum van gebruik van de accommodaties te worden
medegedeeld. Bij niet respecteren van deze termijn zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden door de
gemeente. Bij herhaling van het niet respecteren van de termijn voor annulering kan het college van burgemeester
en schepenen de ontzegging opleggen aan de particulier of vereniging voor een door het College te bepalen termijn.
Bij sportclubs/verenigingen die een gebruiks- en of seizoenovereenkomst zijn aangegaan met de sportdienst en deze
achteraf niet respecteren (annuleringen van bepaalde uren en locaties in de sporthal), zullen de geannuleerde uren
en locaties gedurende 3 maanden worden aangerekend.
Artikel 18:
§1 De minimum huurtijd van de zaal of een deel ervan bedraagt één uur. De verhuring der accommodaties gebeurt
per volledig uur. De huurtijd omvat eveneens de nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de gebruikte
toestellen. Het opstellen der te gebruiken materialen en het wegbergen ervan na gebruik zal geschieden door de
toezichthouder, die de hulp kan inroepen hiervoor van de particulier of een lid of leden van de verenigingen. Het
terugplaatsen der materialen dient tijdig te gebeuren zodat de volgende gebruiker bijtijds de gehuurde accommodatie
kan in gebruik nemen.
Bij gebreke hiervan kan het C. van b. en s. de ontzegging opleggen van de accommodaties voor een bepaalde
periode.
Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden.
De gebruikers/bezoekers moeten wachten om de gehuurde sportruimte te betreden tot de vorige huurperiode voorbij
is en mogen op geen enkele wijze de aan gang zijnde sportactiviteit(en) storen.
Het is verboden medegebruikers te hinderen onder welke vorm ook.
§2 Wanneer bij het betreden der accommodaties of tijdens het gebruik ervan enige schade eraan wordt vastgesteld
of aan de te gebruiken materialen, dient de gebruiker de aangestelde hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien
de gebruiker dit verzuimt loopt hij het risico de schade te moeten vergoeden welke na zijn gebruik is vastgesteld.
§3 Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materiaal beschadigd of bevuild kan worden, is
verboden.
Artikel 19:
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen mag eender
welk sport- of ander materiaal dat niet aan de gemeente toebehoort, na beëindiging van de sportactiviteit, niet in de
sporthal achtergelaten worden.
Artikel 20:
De gebruikers/bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid zonder enige tussenkomst of
verantwoordelijk terzake vanwege het gemeentebestuur bij enig ongeval of andere onvoorziene gebeurtenis.
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen,
sportuitrusting, kledij, materiaal enz.
Gevonden voorwerpen worden 14 dagen in bewaring gehouden aan de receptie, waarna ze worden overgemaakt aan
de lokale politie.
Artikel 21:
Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan personen, materialen, lokalen.
De verenigingen, clubs en scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid
van hun vereniging, club of school voor ongevallen of schade die hun leden of leerlingen aan derden en/of de
infrastructuur zouden kunnen veroorzaken.
Elke vereniging, club en school zal een persoon dienen aan te wijzen die in eigen naam en in naam der vereniging,
club of school de verantwoordelijkheid opneemt voor het toegestane gebruik der accommodaties, voor het behoud in
goede toestand ervan, voor de naleving van dit reglement en de verschuldigde betaling(en).Door deze aanwijzing
verbindt deze persoon er zich toe om namens de vermelde vereniging op te treden in rechte en in feite.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de
minderjarige.
Artikel 22:
Het sportveld mag enkel betreden worden mits het dragen van aangepast sportschoeisel – stofvrij, mag geen
verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de vloer nalaten. Het betreden van de sportvloer met straatschoeisel is ten
strengste verboden. Het is eveneens verboden de zaal te betreden met zaalsportschoenen die reeds als
“straatschoeisel” werden gebruikt.
Tijdens wedstrijden wordt het publiek enkel toegelaten in de sportzaal mits plaats te nemen op daartoe bestemde
gelegde speciale matten. De verenigingen zijn terzake verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Niet-naleving van dit artikel zal door het College gesanctioneerd worden met de ontzetting van de particulier of
vereniging voor een periode door het College te bepalen.
Artikel 23:
De toegewezen uren mogen onder geen enkel beding doorgegeven worden aan andere verenigingen en/of
particulieren.
Artikel 24:
De gebruikers van de accommodaties zullen er zich van vergewissen vooraleer deze te verlaten dat de
kleedkamer(s), douches en toiletten ontruimd en proper zijn;
Het is verboden om het even welke voorwerpen, papier, afval of andere achter te laten in de sportaccommodaties.

Artikel 25:
Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de instelling of
het sportmateriaal.
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is ten
strengste verboden.
Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige
beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden opgeruimd.
Artikel 26:
Gebruik klimmuren.
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen risico van
de gebruiker.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden.
Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de
minderjarige.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden. Om te klimmen moet men minimum met 2 personen zijn en in het bezit zijn van een
klimvaardigheidsbewijs.
Titel 4 - Cafetaria
Artikel 27:
Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare
dronkenschap.
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij.
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties.
Titel 5 – Overtredingen - bekendmaking
Artikel 28:
Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal
aanvaardt hij de naleving ervan.
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening
beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete zal in
functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een maximum
van € 250.
Artikel 29:
§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015
§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Artikel 30:
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie, de griffie van de politierechtbank,
de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en de financiële dienst van de gemeente.
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Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
05
Dagorde: Retributie op kermissen.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 december 2012 betreffende vaststelling retributie foorkramen;
Gelet dat door voormeld raadsbesluit een forfaitair bedrag van 100 euro per kermis en per foorreiziger kan worden
aangerekend voor het gebruik van elektriciteit via een gemeentelijke voetpadkast;
Gelet dat voormeld forfaitair bedrag vastgesteld werd in overeenstemming met het gemiddeld verbruik van
elektriciteit tijdens de kermissen in de deelgemeente Nederbrakel;
Gelet dat voormeld forfaitair bedrag niet in overeenstemming is met het verbruik tijdens de kermissen in de andere
deelgemeenten;
Gelet op het voorstel om een forfaitair bedrag van 25 euro aan te rekenen voor het verbruik van elektriciteit tijdens
de kermissen in de andere deelgemeenten dan Nederbrakel;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het raadsbesluit d.d. 17 december 2012 betreffende vaststelling retributie plaatsrecht foorkramen op het
publiek domein worden opgeheven.
Art. 2 : Op alle wagens, kramen, barakken of foorinrichtingen die op het openbaar domein geplaatst worden naar
aanleiding van de kermissen in de deelgemeente Nederbrakel, wordt een plaatsgeld geheven waarvan het bedrag

berekend wordt in verhouding tot de oppervlakte die ze beslaan. Dit bedrag wordt vastgesteld op 2 euro per
begonnen vierkante meter.
Tot en met een totale oppervlakte van 12 m² zal een minimum bedrag van 25 euro moeten betaald worden. Deze
vermelde bedragen zijn voor de volledige periode van de kermis.
Art. 3 : De bij artikel 1 geciteerde plaatsingen in de andere deelgemeenten zijn volledig vrijgesteld van retributie om
reden dat zich bij belastingheffing voor deze plaatselijke kermissen geen foorkramen meer zouden aanbieden (te lage
rendabiliteit).
Art. 4 : Deze rechten moeten op het kantoor van de gemeenteontvanger te Brakel betaald worden, en namelijk de
helft binnen de achtdagen vanaf de datum waarop de vergunning verleend werd, de tweede helft uiterlijk de vrijdag
voor het begin van de kermissen, feesten of andere gelegenheden, die tot het plaatsen van de inrichting aanleiding
geven.
Art. 5 : Voor het gebruik van elektriciteit via een gemeentelijke voetpadkast wordt een forfaitair bedrag per
kermis/foorkraam aangerekend voor :
- kermissen deelgemeente Nederbrakel : 100 euro
- kermissen andere deelgemeenten : 25 euro
Art. 6 : Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De
schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.
Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Art. 7 : Dit retributiereglement is van kracht vanaf datum bekendmaking overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet, tot eind 2018.
Art. 8 : Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie en
aan de financiële dienst van de gemeente.
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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
06
Dagorde: Rooilijnplan Fayte dd. 30/09/1986. Opheffing.
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het decreet dd. 8 mei 2009 betreffende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, artikel 4;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het opheffen van het
rooilijnplan “Fayte” dd. 30 september 1986;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Overwegende dat de absolute meerderheid werd behaald:
BESLUIT
Artikel 1: Het rooilijnplan “Fayte” zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 30 september 1986 wordt
opgeheven.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Grondgebiedszaken.
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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan

Afwezig:

Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Fernand De Tant - Raadslid
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Dagorde: Rooilijnplan H. De Coenestraat dd. 22/03/1973. Opheffing.
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het decreet dd. 8 mei 2009 betreffende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, artikel 4;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het opheffen van het
rooilijnplan “H. De Coene – Sint-Lietbertusstraat” dd. 22 maart1973;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Overwegende dat de absolute meerderheid werd behaald:
BESLUIT
Artikel 1: Het rooilijnplan “H. De Coene – Sint-Lietbertusstraat” zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 22
maart 1973 wordt opgeheven.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Grondgebiedszaken.
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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
08
Dagorde: Toekomstvisie kerken Brakel.
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 42;
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst,
gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 december 2013;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 18 maart 2014;
Gelet op de omzendbrief BB2014/02 betreffende “Subsidies voor (niet-beschermde) gebouwen van de eredienst,
gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria;
Overwegende dat met het oog op het toekennen van subsidies een lokale overkoepelende langetermijnvisie dient
goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad;
Overwegende dat naar aanleiding van een aanvraag tot subsidie het college van burgemeester en schepenen een
advies zal moeten verlenen met verwijzing naar de lokale overkoepelende langetermijnvisie;
Gelet op het positief advies dd. juni 2015 op naam van het centraal kerkbestuur;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voorliggende
“toekomstvisie”;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Overwegende dat de absolute meerderheid werd behaald;
Besluit
Artikel 1: De nota “Toekomstvisie kerken Brakel” wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° het centraal kerkbestuur
2° Bisdom Oost-Vlaanderen
3° de provincie Oost-Vlaanderen
4° het agentschap Binnenlands 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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan

Afwezig:

Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Fernand De Tant - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 15 mei 2015 op naam van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen
Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 30 juni 2015 met als agenda;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014.
3. De overgedragen winst van 699.955,42 € uit te keren als dividend, dit dividend echter niet werkelijk uit te betalen,
de vordering aldus gecreëerd en die de gemeenten verkrijgen op I.VL.A. aan te rekenen op de vordering die I.VL.A.
heeft op de gemeenten uit hoofde van het niet opgevraagd kapitaal;
4. Het niet opgevraagd kapitaal (schuldvordering van I.VL.A. t.o.v. de gemeenten) aldus te verminderen met het
bedrag van de overgedragen winst.
5. De winst van het boekjaar 2014 uit te keren als dividend, het dividend echter niet uit te betalen doch het niet
opgevraagd kapitaal met dit bedrag te verminderen;
6. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
7. Aanduiding kandidaat bestuurder - Ronse - Abderrahim Lahlali.
8. Aanduiding lid met raadgevende stem - Ronse - Bjorn Bordon
Gelet op de stemming waar 22 raadsleden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene vergadering, d.d. 26 juni 2014, van I.VL.A., wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van 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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Fernand De Tant - Raadslid
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene vergadering d.d. 30 juni 2015.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedreceet;
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 15 mei 2015 van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene vergadering die zal
plaatsvinden op 30 juni 2015;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan de
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgedragen
als vertegenwoordiger en dit gedurende de resterende duur van de legislatuur 2013-2018;
Gelet op de stemming waaraan 22 leden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier de volstrekte meerderheid der stemmen heeft bekomen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :

Art. 1: De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van I.VL.A, voor de resterende duur van de
legislatuur 2013-2018.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van 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, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine
Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Christine D'Haeyer, Pascal Machtelinckx, Peter
Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka
Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
Mirella Limpens, Fernand De Tant - Raadsleden
11

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVW.
- Algemene Jaarvergadering IC TMVW cvba dd 29 juni 2015 om 11.00u. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Vergadering IC TMVW "statutenwijziging onder voorbehoud
van splitsing" dd 29 juni 2015 om 11.30u. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Buitengewone Algemene Jaarvergadering IC TMVW "partiële splitsing" dd 29 juni 2015
om 12.15u. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
- Bijzondere Algemene Jaarvergadering TMVW ISV dd 29 juni 2015 om 13.00u.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
elet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 2, 42 en 43, §2, 5°;
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, gewijzigd bij decreet van 18
januari 2013;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse
gewest en Brusselse gewest betreffende de gewest overschrijdende intercommunales ingevolge hetwelk TMVW
uiterlijk tegen 30 juni 2015 moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het voormeld decreet
van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, artikel 9 lid 2 en
12 in het bijzonder;
Gelet op het schrijven dd. 31 maart 2015 op naam van Farys betreffende de voorgestelde statutenwijziging naar
aanleiding van de buitengewone algemene vergadering dd. 29 juni 2015 en de vraag aan de gemeente Brakel
hieromtrent een standpunt in te nemen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 mei 2015 betreffende “Samenwerkingsverbanden. Farys.
Statutenwijziging”;
Overwegende dat de gemeente als vennoot bij de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening) is aangesloten;
Gelet op het schrijven dd. 13 mei 2015 op naam van Farys betreffende “statutenwijziging TMVW – splitsing TMVW –
agenda’s algemene vergaderingen 2015”;
Overwegende dat in voornoemd schrijven dd. 13 mei 2015 o.a. een erratum van statuten wordt overgemaakt en een
bundel ter goedkeuring van splitsing wordt overgemaakt;
Gelet op het schrijven dd. 13 mei 2015 op naam van Farys betreffende de uitnodiging tot de jaarvergadering dd. 29
juni 2015 om 11.00u met als agenda:
1° Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014
2° Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
3° Verslag van het college van commissarissen
4° Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5° Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
6° Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
7° Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van
toetredingen
8° Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomité 2014-2015
9° Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015
Gelet op het schrijven dd. 13 mei 2015 om 11.30u op naam van Farys betreffende de uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering “statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing” met als agenda
1° Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
2° Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader
van de voormelde statutenwijziging
3° Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in
het kader van de voormelde statutenwijziging
4° Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het statutair doel
in het kader van de voormelde statutenwijziging
5° Omvorming van de TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de statuten van de TMVW
conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het statutair doel

6° Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van de
commissaris-revisor
7° Uitvoeringsvolmacht
Gelet op het schrijven dd. 13 mei 2015 om 12.15u op naam van Farys betreffende de uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering “partiële splitsing IC TMVW” met als agenda:
1° Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
2° Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW
3° Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
4° Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
5° Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële
splitsing) van TMVW
6° Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR
7° Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS
8° Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële
splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten
belope van voormelde aandelen)
9° Uitvoeringsvolmacht
Gelet op het schrijven dd. 13 mei 2015 op naam van Farys betreffende de uitnodiging tot de bijzondere algemene
vergadering dd. 29 juni 2015 om 13.00u met als agenda:
1° Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
2° Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
3° Aanstelling bestuurders
4° Goedkeuring vergoedingen
Gelet op het schrijven dd. 21 mei 2015 op naam van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met opmerkingen
over de lopende statutenwijziging;
Gelet op het schrijven dd. 26 mei 2015 op naam van FARYS betreffende de effecten van de introductie van de
vennootschapsbelasting;
Gelet op het schrijven dd. 28 mei 2015 op naam van Farys betreffende “aanvullende stukken algemene
jaarvergadering TMVW IC en BAV TMVW IC”;
Overwegende dat als gevolg van voornoemd decreet dd. 25 april 2014 houdende de goedkeuring van voornoemd
samenwerkingsakkoord de TMVW o.a. haar rechtspersoonlijkheid en statuten dient aan te passen;
Overwegende dat naar aanleiding van voorliggende statutenwijziging de impact hiervan voor de gemeen te Brakel is
dat met directe ingang vanaf 2016 het dividend op D-aandelen en periodieke vergoeding stelselmatig wordt
afgebouwd vanaf 2016:
Overwegende dat dit voor de gemeente Brakel een verlies van 600.000 euro betekent en dat deze gelden
ingeschreven zijn in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat voorliggende schrapping van het dividend en afbouw van de periodieke vergoeding o.a. is
ingegeven door de benadering om niet onder de toepassing te vallen van de vennootschapsbelasting;
Overwegende dat indien naar de geest en de letter van de wet gekozen wordt voor het toepassen van de
vennootschapsbelasting er weliswaar een verlies van 33.99% zal zijn maar nog steeds een uit te keren dividend van
66.01%;
Overwegende dat de gemeenteraad tijdens haar bespreking van voorliggend punt stelt deze vorm van “slimme
fiscaliteit” niet te kunnen bijtreden omdat dit op zijn minst geen voorbeeld van behoorlijk (financieel, fiscaal en
boekhoudkundig) bestuur is voor een publieke organisatie waarvan de formele leiding bij politiek verkozenen ligt;
Overwegende dat publieke organisaties bij uitstek een (fiscale-financiële en boekhoudkundige) voorbeeldfunctie
hebben te vervullen;
Overwegende dat als alternatief voor het verlies van dividend en periodieke vergoeding een “slimme vergoeding”
wordt voorgesteld en dit onder de vorm van:
1° een rente op een eeuwigdurende obligatielening, die afkomstig is van een omzetting van
herwaarderingsmeerwaarden,
2° een verhoging van de vergoeding voor het gebruik van het openbaar domein
3° een eco-bonus voor betere coördinatie van werken aan het net en
4° een gefaseerde uitbetaling over de periode 2015-2019 van het dividend 2014
Overwegende dat de gemeenteraad stelt deze “slimme vergoeding” geen valabel alternatief te vinden omdat dit
opnieuw geen voorbeeld is van behoorlijk (financieel, fiscaal en boekhouding) bestuur voor een publieke organisatie
waarvan de formele leiding bij politiek verkozenen ligt en er geen zekerheid is dat na 2019 een “slimme vergoeding”
zal blijven bestaan;
Overwegende dat publieke organisaties bij uitstek een (fiscale-financiële en boekhoudkundige) voorbeeldfunctie
hebben te vervullen;
Overwegende dat naar aanleiding van de bespreking van voorliggend punt de visie gedeeld wordt dat voorliggende
“statutenwijziging” niet (politiek) voldragen is, niet transparant is en te complex is met als enkele voorbeelden
hiervoor:
1° het onderbrengen van alle schulden bij de ISV TMVW
2° de financiering van de Ghelamco te Gent
3° de opmerkingen van het agentschap Binnenlands Bestuur
4° de vele reacties van andere lokale besturen
Overwegende dat naar aanleiding van de bespreking de consensus is ontstaan om niet in te stemmen met
voorliggend punt en alle onderdelen hiervan;
Gelet op de verklaring van raadslid M. Limpens die gelet op het verantwoordelijkheden binnen de TMVW niet wenst
deel te nemen aan de stemming en de zitting verlaat;
Gelet op de stemming waar 21 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 21 nee stemmen
Gelet op de negatief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Gelet op de unanimiteit van de stemming;
Overwegende dat de absolute meerderheid werd behaald;
BESLUIT
Artikel 1: De beslissing dd. 11 mei 2015 op naam van de gemeenteraad betreffende “Samenwerkingsverbanden.
Farys. Statutenwijziging” wordt ingetrokken.

Artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente Brakel wordt opdracht gegeven “de voorliggende
statutenwijziging” en alle onderstaande agendapunten van respectievelijk de jaarvergadering om 10.00u, de
buitengewone algemene vergadering om 11.30u, de buitengewone algemene vergadering om 12.15u, de bijzondere
algemene vergadering om 13.00u niet goed te keuren:
1) de jaarvergadering dd. 29 juni 2015 om 10.00u met als agendapunten:
1° Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014
niet goedkeuren.
2° Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
niet goedkeuren.
3° Verslag van het college van commissarissen
niet goedkeuren.
4° Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
niet goedkeuren.
5° Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
niet goedkeuren.
6° Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
niet goedkeuren.
7° Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreidingen van
toetredingen
niet goedkeuren.
8° Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomité 2014-2015
niet goedkeuren.
9° Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014-2015
niet goedkeuren.
2) de buitengewone algemene vergadering “statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing” dd. 29 juni
2015 om 11.30u met als agendapunten:
1° Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
niet goedkeuren.
2° Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel in het kader
van de voormelde statutenwijziging
niet goedkeuren
3° Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel in
het kader van de voormelde statutenwijziging
niet goedkeuren
4° Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het statutair doel
in het kader van de voormelde statutenwijziging
niet goedkeuren
5° Omvorming van de TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing van de statuten van de TMVW
conform het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de wijziging van het statutair doel
niet goedkeuren
6° Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering van de
commissaris-revisor
niet goedkeuren
7° Uitvoeringsvolmacht
niet goedkeuren
3) de buitengewone algemene vergadering “partiële splitsing IC TMVW” dd. 29 juni 2015 om 12.15i met als
agendapunten:
1° Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
niet goedkeuren
2° Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW
niet goedkeuren
3° Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
niet goedkeuren
4° Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
niet goedkeuren
5° Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële
splitsing) van TMVW
niet goedkeuren
6° Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR
niet goedkeuren
7° Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS
niet goedkeuren
8° Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële
splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten
belope van voormelde aandelen)
niet goedkeuren
9° Uitvoeringsvolmacht
niet goedkeuren
4) de bijzondere algemene vergadering ISV TMVW dd. 29 juni 2015 om 13.00u
1° Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
niet goedkeuren
2° Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
niet goedkeuren
3° Aanstelling bestuurders
niet goedkeuren
4° Goedkeuring vergoedingen

niet goedkeuren
Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente Brakel wordt opdracht gegeven om eventuele aanpassingen –
wijzigingen – amendementen of enig ander voorstel dat een aanpassing van voorliggende teksten zou betekenen en
die staand voornoemde jaarvergadering om 10.00u of buitengewone algemene vergadering om 11.30u of
buitengewone algemene vergadering om 12.15u of bijzondere algemene vergadering om 13.00u zouden worden
voorgesteld niet goed te keuren.
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteraadsleden die aangesteld werden en de
gemeente Brakel zullen vertegenwoordigen op voornoemde bijeenkomsten dd. 29 juni 2015
1° Raadslid Marcel Van Snick
2° Raadslid Marcel Saeytijdt
3° Raadslid Marc De Pessemier
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de TMVW en het agentschap voor Binnenlands 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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
André Flamand - Schepen
Fernand De Tant - Raadslid
12

Dagorde: Punt toegevoegd door raadslid K. Wattez overeenkomstig art. 22
Gemeentedecreet “Hartveilige Brakelse sportterreinen”.
Geen besluit.
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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen
Marin Devalck - OCMW-Voorzitter-Schepen
Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt,
Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Christine D'Haeyer, Pascal
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan
Haegeman, Yirka Beeckman - Raadsleden
Jürgen De Mets - Secretaris
Afwezig:
André Flamand - Schepen
Fernand De Tant - Raadslid
13

Dagorde: Gemeentepersoneel. Dienst stedenbouw. Aanwijzen van stedenbouwkundig
ambtenaar (A1a - A3a).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op de wet dd. 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikel 1.4.6 en art. 1.4.7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen
moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van (…)
gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma’s die
voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner;
Gelet op de collegebeslissing dd. 20 april 2005 betreffende de aanstelling van mevrouw Carin Grooten in de functie
van stedenbouwkundig ambtenaar, voltijds in contractueel verband;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden van stedenbouwkundig
ambtenaar toe te kennen aan mevrouw Carin Grooten gezien zij in die functie werd aangesteld ;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 februari 2002 betreffende de aanstelling van mevrouw Katia Bernagie als
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar met ingang van 4 februari 2002;
Gelet onze gemeente slechts 1 voltijds equivalent stedenbouwkundige ambtenaar in dienst mag hebben en aldus
voormeld besluit dient opgeheven te worden;;
Gelet op de geheime stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen met als resultaat:
- 21 ja-stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :

Art. 1 : Het raadsbesluit d.d. 4 februari 2002 betreffende de aanstelling van mevrouw Katia Bernagie als
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt opgeheven.
Art 2 : Mevrouw Carin Grooten, geboren te Eupen op 31 juli 1981, wonende te Commune 10, 7880 Vloesberg wordt
met ingang van heden aangewezen als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
Namens de raad,

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

