Zitting van de Gemeenteraad van 25 april 2016
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne
De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de
dagorde:”Samenwerkingsverbanden. FINGEM. Toetreding van FINGEM als vennoot van EANDIS ASSETS “.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. Oprichting
- Statuten.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding van voorliggend punt vragen betreffende:
1° de inbreng van de lokale heemkundige vereniging
2° de mogelijkheid om de vertegenwoordigers in gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te duiden op basis
van de evenredigheidsregel
3° de concrete return van het samenwerkingsverband
Structureel zou ook op een gemeentelijke commissie meer feedback dienen gegeven te worden betreffende de
werking van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert.
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, P. Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J. De
Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez en 3
onthoudingen vanwege de raadsleden, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman worden de statuten van het
samenwerkingsverband “Interlokale vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen” goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
Samenwerkingsverbanden. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Nota hervorming
streekbeleid.
Raadslid L. Bauwens stelt naar aanleiding van voorliggend punt vragen betreffende:
1° de concrete return van het samenwerkingsverband
2° de opportuniteit om lid te worden van de meerdere samenwerkingsverbanden
Met 19 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, F. De Tant, C. D’Haeyer, L. Braeckman, K. Wattez en 3
onthoudingen vanwege de raadsleden, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman worden de staturen van het
samenwerkingsverband “interlokale vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen” goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 7 juni 2016.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van
de algemene vergadering dd. 7 juni 2016 op naam van IGS Westlede goed te keuren.
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Gemeentelijk visreglement.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van visreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Afsprakennota met OCMW omtrent sportkansenpas.
Raadslid Y. Beeckman stelt een vraag betreffende de mogelijkheid de diverse instrumenten te bundelen in één
tekst, dan wel deze in de te voeren communicatie te bundelen.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van afsprakennota betreffende de sportkansenpas
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
06
Diverse wegeniswerken 2016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze betreffende de diverse
wegeniswerken 2016 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
RUP Breeveld. Voorlopige vaststelling.
Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP Breeveld voorlopig vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
08
Gauwstraat. Offerte op naam van Farys betreffende toegankelijk maken inspectieputten.
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van Farys betreffende het toegankelijk maken van de
inspectieput goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
09
Interne controle. Verslag 2015.
De raadsleden nemen kennis van het verslag 2015 inzake “interne controle”.

Openbare Werken - Mobiliteit
10
Patrimonium. Verwerving grond te Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie A, nr(s). 409b.
Raadslid Y. Beeckman stelt naar aanleiding van voorliggend punt vragen betreffende:
1° de kostprijs van het totale project
2° de beschikbaarheid van plannen
3° welke sporten zullen kunnen beoefend worden
4° de nood aan bijkomende parking
Met eenparigheid van stemmen wordt de verwerving van een gedeelte van de eigendom te Brakel, 1 e afd.
(Nederbrakel), sectie A, nr(s). 409b goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
10/1
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Toetreding van FINGEM als vennoot van EANDIS
ASSETS.
Met eenparigheid van stemmen wordt de toetreding van FINGEM als vennoot van EANDIS Assets goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door:
1° Fractieleider N. Morreels betreffende het antwoorden door het agentschap wegen en verkeer op het voorstel tot
herinrichting van de Geraardsbergsestraat ter hoogte van het zwembad
2° Raadslid L. Braeckman betreffende de start van de werken betreffende de dorspkernvernieuwing en de
communicatie, de impact voor marktgebonden activiteiten, de circulatie tijdens de werken.
Openbare Werken - Mobiliteit
11
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige overeenkomsten.
Met eenparigheid van stemmen worden de overeenkomsten betreffende het project “fietspad Ronsesestraat”
goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:
01

Alexander De Croo

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

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
Oprichting - Statuten.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43; §2, 5°;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het goedkeuren van
“Samenwerkingsverbanden. Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. Oprichting – statuten”;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
19 ja-stemmen
3 onthoudingen
Gelet op de positief raadgevende stem van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: De statuten ter oprichting van het samenwerkingsverband “Interlokale vereniging erfgoed Vlaamse
Ardennen” zoals opgenomen in dit artikel worden goedgekeurd.
STATUREN INTERLOKALE VERENIGING ERFGOED VLAAMSE ARDENNEN
Tussen de ondergetekenden:
de gemeente Brakel, vertegenwoordigd door:
Stefaan Devleeschouwer, burgemeester (wnd.)
Jürgen De Mets, gemeentesecretartis
de gemeente Geraardsbergen, vertegenwoordigd door:
Guido De Padt, burgemeester
Veerle Alaert, gemeentesecretaris
de gemeente Herzele, vertegenwoordigd door:
Johan Van Tittelboom, burgemeester
Daniel Adriaens, gemeentesecretaris
de gemeente Horebeke, vertegenwoordigd door:
Joseph Browaeys, burgemeester
Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris
de gemeente Kluisbergen, vertegenwoordigd door:
Philippe Willequet, burgemeester
Lotje Demedts, gemeentesecretaris
de gemeente Kruishoutem, vertegenwoordigd door:
Joop Verzele, burgemeester
Kris Nachtergaele, gemeentesecretaris
de gemeente Lierde, vertegenwoordigd door:
Jurgen Soetens, burgemeester
Johan Poisson, gemeentesecretaris

de gemeente Maarkedal, vertegenwoordigd door:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Lesley Jourquin, gemeentesecretaris
de gemeente Oudenaarde, vertegenwoordigd door:
Marnic De Meulemeester, burgemeester
Luc Vanquickenborne, gemeentesecretaris
de gemeente Ronse, vertegenwoordigd door:
Luc Dupont, burgemeester
Linda Vandekerkhove, gemeentesecretaris
de gemeente Wortegem-Petegem, vertegenwoordigd door:
Luc Vander Meeren, burgemeester
Kateleen Van Houtte, gemeentesecretaris
de gemeente Zottegem, vertegenwoordigd door:
Jenne De Potter, burgemeester
Koen Codron, gemeentesecretaris
de gemeente Zwalm, vertegenwoordigd door:
Karen De Colfmacker, burgemeester
Tineke Van Nieuwenhuyze, gemeentesecretaris
wordt overeengekomen wat volgt:
I. BENAMING, ZETEL, DUUR
Artikel 1
De interlokale vereniging draagt als naam “Erfgoed Vlaamse Ardennen”. Zij wordt beheerst door de
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze
statuten.
Artikel 2
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Beherende gemeente: de gemeente of stad waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die in naam
zal optreden in plaats van Erfgoed Vlaamse Ardennen wanneer het beheerscomité of de stuurgroep dit
nuttig acht. De beherende gemeente is de gemeente Zwalm.
2. Interlokale vereniging: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen verschillende
gemeenten om een project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken.
3. Beheerscomité: vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen belast met het beheer van
de interlokale vereniging.
4. Stuurgroep: de vergadering die belast is met het dagelijks bestuur van de interlokale vereniging,
bestaande uit door de gemeentebesturen aangeduide ambtenaren en/of vrijwilligers.
5. Algemene vergadering: de algemene vergadering van Erfgoed Vlaamse Ardennen waar de projecten van
de interlokale vereniging worden gepland, georganiseerd, geïmplementeerd en geëvalueerd, bestaande uit
de door de stuurgroep uitgenodigde ambtenaren, vrijwilligers en deskundigen uit het regionale
erfgoedveld.
Artikel 3
De zetel van de vereniging is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente,
Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.
Artikel 4
Erfgoed Vlaamse Ardennen heeft tot doel via projecten het lokaal cultureel erfgoed te versterken, de
bevolking van de regio te sensibiliseren en met participatie en gemeenschapsvorming te komen tot een
gedragen identiteit en imago van de Vlaamse Ardennen.
Artikel 5
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II. Lidmaatschap
Artikel 6
De stichtende leden van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen zijn de ondergetekenden van
deze statuten. Andere gemeenten kunnen aansluiten indien ze lid zijn van Toerisme Vlaamse Ardennen.
Artikel 7
Lidmaatschap verplicht de gemeente tot het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op verzoek
van de beherende gemeente.
Artikel 8
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt statutair vastgelegd op € 0,30 per inwoner van de deelnemende
gemeente (volgens het officiële bevolkingsaantal op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het
werkjaar). De lidmaatschapsbijdrage kan middels een wijziging van de statuten aangepast worden. In
afwijking van artikel 36 kan dit enkel op voorstel van het beheerscomité.
Artikel 9
De leden kunnen bij beslissing van de gemeenteraad uittreden per 1 januari, het begin van het nieuwe
begrotingsjaar. De gemeenteraadsbeslissing wordt kenbaar gemaakt aan de andere gemeenten ten laatste
op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de uittreding.
Een uittredende gemeente kan geen terugvordering van eventuele financiële overschotten eisen.
Artikel 10
Er worden geen zitpenningen toegekend aan de vertegenwoordigers in de organen van de interlokale
vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
III. Organen / structuur
1. Beheerscomité
Artikel 11
Het beheerscomité overlegt over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en formuleert waar
nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente en haar budgethouder.
Artikel 12

De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden. Voor elk effectief lid wordt door de gemeenteraad een vervanger aangeduid met
hetzelfde mandaat.
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij vertegenwoordigt
zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn opvolger aanduidt. Alle beheerders zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd ingeval van algehele
vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de loop
van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe beheerders aan. Het
beheerscomité treedt aan bij het begin van het tweede kwartaal of van zodra alle beheerders zijn
aangesteld.
Artikel 13
Alle deelnemende leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel
verworpen.
Artikel 14
De leden van de stuurgroep en de financieel beheerder van de beherende gemeente worden uitgenodigd
op de vergaderingen van het beheerscomité. Zij adviseren het beheerscomité en bieden administratieve
ondersteuning, maar zij hebben geen stemrecht.
Artikel 15
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid het nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen
van zijn vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen hebben nooit
stemrecht.
Artikel 16
Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan. De functie van secretaris van het
beheerscomité wordt vervuld door een lid van de stuurgroep dat door de stuurgroep in zijn midden is
aangeduid.
Artikel 17
Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin bepalingen over de organisatie en de
werkzaamheden van de vereniging worden opgenomen.
Artikel 18
Het beheerscomité evalueert jaarlijks de werking van de interlokale vereniging aan de hand van een door
de stuurgroep opgesteld jaarverslag op basis van een nota doelstellingenrealisatie. Jaarverslag en
jaarrekening worden respectievelijk ter kennisgeving en goedkeuring aan de gemeenteraden voorgelegd.
2. Stuurgroep
Artikel 19
Elke gemeente duidt één persoon (en niet meer dan één) aan als vertegenwoordiger in de stuurgroep. De
vertegenwoordiger kan een ambtenaar, een vrijwilliger uit het erfgoedveld of een deskundige zijn, maar
geen lid van de gemeenteraad van de gemeente in kwestie.
Deze persoon heeft als taak:
- het verzorgen van de communicatie tussen de interlokale vereniging en het gemeentebestuur.
- de implementatie van de projecten en activiteiten van de interlokale vereniging in de eigen gemeente, in
het bijzonder de coördinatie van de bij deze projecten betrokken vrijwillige medewerkers.
Deze functies kunnen ook over verschillende personen binnen de gemeente gespreid worden, maar er mag
maximum 1 vertegenwoordiger van de gemeente in de stuurgroep zetelen.
Artikel 20
De stuurgroep kan zich tijdelijk of op permanente basis versterken met deskundigen die een adviserende
of coördinerende functie krijgen.
Artikel 21
De stuurgroep is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit houdt in:
- De administratie.
- De voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het beheerscomité en de algemene
vergadering.
- Het verzamelen van informatie op basis waarvan het beheerscomité en de algemene vergadering
beslissingen kunnen nemen.
- De technische uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité en de algemene vergadering.
- het onderhouden van contacten met samenwerkende partners.
Artikel 22
De stuurgroep vergadert naargelang noodwendigheid.
De stuurgroep duidt in zijn midden een voorzitter aan, die de vergadering leidt, en een secretaris, die het
verslag maakt.
De verslagen van de stuurgroep worden ter beschikking gesteld van de leden van het beheerscomité en de
algemene vergadering.
3. Algemene vergadering
Artikel 23
De algemene vergadering bestaat naast de leden van de stuurgroep uit vrijwilligers en professionals die
nauw betrokken zijn bij het erfgoedbeleid of deel uitmaken van het erfgoedveld in de Vlaamse Ardennen.
Artikel 24
De functies van de algemene vergadering zijn:
- overleg.
- uitwisselen van informatie en ervaring.

- adviseren van het beheerscomité en de stuurgroep over de te volgen koers.
- projecten plannen, organiseren, implementeren en evalueren.
Artikel 25
De algemene vergadering vergadert minimaal twee keer per kalenderjaar, op initiatief van de stuurgroep.
De stuurgroep zorgt voor de voorbereiding, de organisatie en het verslag van de bijeenkomsten van de
algemene vergadering.
De stuurgroep stelt voor elke algemene vergadering een lijst van genodigden samen, rekening houdend
met de wensen van de algemene vergadering zelf, het beheerscomité en met het oog op een zo ruim
mogelijke betrokkenheid van het erfgoedveld.
Artikel 26
Op initiatief van de stuurgroep of de algemene vergadering kunnen tijdelijke werkgroepen opgericht
worden die zich met de uitwerking van specifieke projecten bezighouden.
V. Financieel beheer
Artikel 27
Het beheerscomité stelt het budget vast voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het werkjaar.
Daarna wordt het budget ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden van alle leden van de
interlokale vereniging.
Artikel 28
De kredieten worden ingeschreven in het budget van de beherende gemeente via een apart actieplan en/of
kostenplaats.
Het uitgavekrediet is de som van de budgetramingen op MAR-niveau van het actieplan en/of kostenplaats
en is beschikbaar in verhouding tot de totale ontvangen bijdragen en prefinancieringen van de
participanten.
Indien het budget sluitend wordt gemaakt met subsidies van derden andere dan de leden dan verbinden
de leden zich tot prefinanciering en/of bijpassing op eerste verzoek van de beherende gemeente tot
maximaal ieders aandeel indien de subsidies respectievelijk achteraf of niet zouden uitbetaald worden. Bij
prefinanciering wordt de prefinanciering in mindering gebracht op toekomstige betoelaging door de leden.
Artikel 29
Het budgethouderschap ligt bij de beherende gemeente. Het beheerscomité formuleert waar nodig
adviezen ten behoeve van de beherende gemeente en formuleert conform art. 9 van het decreet
betreffende de intergemeentelijke samenwerking bindende adviezen aan de budgethouder van de
beherende gemeente inzake aanwending van de kredieten. Het beheerscomité delegeert de
administratieve taken die hieruit voortvloeien aan de stuurgroep.
Artikel 30
Het financieel beheer gebeurt door de financieel beheerder van de beherende gemeente overeenkomstig
het gemeentedecreet (of latere decreet lokaal bestuur) en de BBC-regelgeving.
Hij zorgt voor opmaak van budget en rekening volgens de richtlijnen van het beheerscomité.
De financieel beheerder van de beherende gemeente wordt steeds uitgenodigd naar de stuurgroep en naar
de vergaderingen van het beheerscomité.
Artikel 31
De aanneming en gunning van de opdrachten gebeuren door de budgethouder in overeenstemming met de
wetgeving overheidsopdrachten.
Het aangaan van elke verbintenis kan enkel door de budgethouder en is vanaf 1 euro aan een voorafgaand
visum van de financieel beheerder van de beherende gemeente onderworpen.
Artikel 32
De financieel beheerder van de beherende gemeente stelt de jaarrekening op. Het boekjaar loopt van 1
januari tot 31 december. De jaarrekening wordt goedgekeurd voor 30 juni door de beherende gemeente
na vaststelling door het beheerscomité. De jaarrekening wordt ter goedkeuring ook voorgelegd aan de
gemeenteraden van alle leden van de interlokale vereniging.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
Indien het overschot op de rekening groter is dan 50% van de jaarlijkse betoelaging van de aangesloten
besturen beslist het beheerscomité over de wenselijkheid om het overschot geheel of gedeeltelijk aan de
leden terug te storten.
Artikel 33
Alle gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten hebben het recht om de boekhouding van de
interlokale vereniging te controleren.
VI. STATUTENWIJZIGING
Artikel 34
Het initiatief voor een wijziging van de statuten kan uitgaan van de stuurgroep, de algemene vergadering,
het beheerscomité of van één of meer van de leden van de interlokale vereniging, behoudens een wijziging
van de lidmaatschapsbijdrage waarvoor het initiatief bij het beheerscomité ligt.
Artikel 35
In het geval dat er een voorstel is voor een wijziging van de statuten, wordt er een ontwerptekst opgesteld
door de stuurgroep. De wijziging wordt achtereenvolgens aan het beheerscomité en aan de
gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 36
Een wijziging van de statuten kan alleen goedgekeurd worden met minstens twee derden van de stemmen
van het beheerscomité, en met goedkeuring van minstens twee derden van de betrokken gemeenteraden.
VII. OPHEFFEN VAN DE VERENIGING

Artikel 37
Indien de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen opgeheven wordt om haar werking in een
andere structuur onder te brengen, worden de overblijvende financiële middelen en eigendommen
ondergebracht binnen de nieuwe samenwerkingsstructuur.
Artikel 38
Indien de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen wordt ontbonden zonder dat er een
alternatieve samenwerkingsvorm voor in de plaats komt, werkt het beheerscomité een regeling uit voor de
rechtvaardige verdeling van de overgebleven financiële middelen en eigendommen over de deelnemende
gemeenten.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de beherende gemeente:
1° Gemeente Zwalm, Zuidlaan 36, 9630 Zwalm
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 02

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Nota
hervorming streekbeleid.
Overwegende dat met de ESF oproep Versterkt Streekbeleid (Oproep 354) Vlaanderen een nieuw elan wil geven
aan het streekbeleid in Vlaanderen. Hierbij zullen de nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid de
sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht
beleid.
De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de
streekvisie op te bouwen en te concretiseren. De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en
betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein;
Overwegende dat de huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
(SERR/RESOC) stopgezet wordt per 1 september 2016. Binnen deze overlegstructuren wordt actueel overleg
gepleegd over de socio-economische ontwikkeling en het arbeidsmarktbeleid in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen
(arrondissementen Aalst en Oudenaarde);
Overwegende dat de continuering van de huidige werking inzake streekbeleid een belangrijk gegeven is voor de
regio Zuid-Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat via deze ESF-oproep, in te dienen uiterlijk op 30 april 2016, en na goedkeuring door het
Vlaamse beleid nieuwe Vlaamse middelen worden toegekend aan de regio Zuid-Oost-Vlaanderen voor een periode
van 1 augustus 2016 tot en met 30 juni 2019. Deze termijn kan mogelijks verlengd worden naar aanleiding van
de Vlaamse verkiezingen van mei 2019;
Overwegende dat de voorliggende nota ‘Hervorming Streekbeleid’ de voorbije maanden is opgebouwd na intensief
overleg met de lokale besturen, provincie en sociale partners;
Overwegende dat de vraag tot toetreding bij dit samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen voor ligt aan de 21
steden en gemeenten van de arrondissementen Aalst en Oudenaarde, aangevuld met Oosterzele en Gavere op
hun vraag;
Overwegende dat het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen dan zal bestaan uit 23 steden en gemeenten
en ruim 433.000 inwoners;
Overwegende dat na goedkeuring op Vlaams niveau van het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen er een
maximale jaarlijkse cofinanciering is van ± €173.500 mits er evenveel lokale cofinanciering wordt voorzien. Aan
deze voorwaarde is voldaan zoals in de nota beschreven mits elk lokaal bestuur voorziet in een jaarlijkse
cofinanciering van 0,25 euro/inwoner en ook Solva en de provincie hun engagementen blijven nakomen;
Overwegende dat voor dit samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen de vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen als promotor voor de ESF-oproep zal optreden;
Overwegende dat het inhoudelijke terrein wordt beperkt tot het ruime socio-economische beleid waarbij een
evenwicht vooropstaat tussen lokale economie en werkgelegenheid en waarbij er mogelijkheid is om de
inhoudelijke invulling uit te werken in subregio’s waarbij de eigenheid van de subregio’s/gemeenten en steden
een belangrijke invalshoek is afhankelijk van de thematiek;
Overwegende dat de uitwerking van deze nota en het omzetten naar concrete acties zal gebeuren in een actief
partnerschap van overleg en wisselwerking met lokale besturen, provincie, sociale partners en andere relevante
organisaties;
Overwegende dat via regiotafels, lerende netwerken, ad-hocwerkgroepen rond de verschillende thema’s,
organisaties en nadere relevante partners die geen lid zijn van het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen
ook betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking van deze inhoudelijke nota en de daaraan gekoppelde uit
te werken acties. Ook via het Burgemeesters- en Parlementairenoverleg kan vanuit de lokale besturen input
worden gegeven naar de werking van het Samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat de VDAB het engagement heeft onderschreven om na de goedkeuring van het ESFaanvraagdossier ‘Streekbeleid’ hetzij via een samenwerkingsovereenkomst, hetzij via een actieplan uitvoering te
geven aan haar rol in het partnerschap;
Overwegende dat pas na goedkeuring op Vlaams niveau er aan elk toegetreden lokaal bestuur gevraagd zal
worden om een vertegenwoordiger (effectief en plaatsvervanger) aan te duiden om actief deel te nemen in de
bestuursorganen van dit samenwerkingsverband;
Overwegende dat naast deze vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen er ook participatie gevraagd zal
worden aan andere politieke mandatarissen en ambtenaren voor diverse thematische regiotafels, adhocwerkgroepen en andere overlegmomenten;
Overwegende dat het huidige streekteam van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, na wijziging waar nodig,
de bevoorrechte partner is om dit samenwerkingsverband aan te sturen en te komen tot concrete acties en dit in
nauw overleg met de lokale besturen;
Hierbij wordt de volgende vraag gesteld aan de lokale besturen/gemeenteraden
1. Toe te treden tot het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen
2. Een financiële ondersteuning te voorzien van 0,25 euro per inwoner/jaar voor de periode tot 30 juni
2019 (mogelijks verlengbaar naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in mei 2019)
3. Een engagement om actief mee te participeren aan de werking van het samenwerkingsverband en de
uitvoering van concrete acties
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de nota goed te keuren.
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft:
19 ja-stemmen
3 onthoudingen
Gelet op de meerderheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1: Gemeente Brakel zal toetreden tot dit samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen
Art. 2: Een financiële ondersteuning zal worden voorzien voor dit samenwerkingsverband van 0,25 euro per
inwoner/jaar voor de periode tot 30 juni 2019 (mogelijks verlengbaar naar aanleiding van de Vlaamse
verkiezingen in mei 2019)
Art. 3: Het Streekoverleg wordt van deze beslissing zo snel mogelijk op de hoogte gebracht uiterlijk tegen 29 april
2016
Namens de raad,

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

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Algemene Vergadering d.d. 7 juni
2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
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. 14 april 2016 van IGS Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Algemene
Vergadering van 7 juni 2016;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
- goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 1/12/2015
- goedkeuring balans- en resultatenrekening 2015
- verslag Commissaris-revisor
- kwijting aan de bestuurders en de Commissaris-revisor
- werkingsverslag 2015
- aanstelling Commissaris-Revisor
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 7 juni 2016, van IGS Westlede, wordt goedgekeurd,

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 04
Dagorde: Gemeentelijk visreglement.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 7 februari 2011 betreffende de goedkeuring van het visreglement;
Gelet op het voorstel van het college om een visreglement aan te passen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om enkel personen toe te laten voor
nachtvissen vanaf de min. leeftijd van 18 jaar,
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het visreglement goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen welke volgende uitslag heeft:
22 ja stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van de schepen André Flamand;
BESLUIT:
Art.1:
Niemand mag in de Rijdtmeersenvijver vissen tenzij hij (zij) in het bezit is van een geldige vergunning, uitgereikt
door de gemeente Brakel, eigenaar van de vijver.
Art.2:
Deze visvergunning geldt enkel voor het jaar waarin ze wordt afgeleverd. Ze is persoonlijk. De gemeenteraad
bepaalt de prijs ervan.
Art.3:
§1 Visgunningen voor de Rijdtmeersenvijver worden enkel afgeleverd aan de inwoners van Brakel, op voorlegging
van hun identiteitskaart en na betaling van het verschuldigde bedrag in de gemeentekas.
§2 Wie in de gemeente een tweede verblijf heeft, waarvoor gemeentebelasting is betaald, wordt beschouwd als
inwoner van Brakel.
§3 Kunnen ook een vergunning krijgen:
- personen die buiten de gemeente wonen en die op 01/01/1991 aangesloten waren bij een Brakelse vissersclub
waarvan de ledenlijst op 01/01/1992 overhandigd werd aan het gemeentebestuur;
- personen die nu in een andere gemeente wonen en op het ogenblik dat zij in de gemeente Brakel gedomicilieerd
waren, in het bezit waren van een visvergunning “Rijdmeersen”.
- personen die over een geldig visverlof beschikken kunnen tweemaal per jaar, per dag, één genodigde, al dan
niet wonende in de gemeente Brakel, laten meevissen zonder visverlof, mits inachtneming van het bestaande
visreglement door de genodigde.
- alle leden van de visserclubs ’t Stropke, Bronvissers, Hengelbengels en Rijdtvissers, niet gedomicilieerd in de
gemeente Brakel en waarvan de namen vermeld zijn op de ledenlijsten.
Deze lijsten dienen overgemaakt te worden voor 1 maart aan en aanvaard te worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Art.4:
Het vissen is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en enkel van op de oever. Er mag niet gevist worden
van op een vaartuig.
Art.5:
Enkel het vissen met de hengel is toegelaten. Onder hengel wordt verstaan: enig snoer dat van een roede is
voorzien, welke ook het gebruikte aas wezen.
Art.6:
Er mag door de vergunninghouders met maximum twee hengels worden gevist.
Enkel op roofvis mag met een hengel voorzien van één tweehaak gevist worden.
Art.7:
Kinderen van minder dan twaalf jaar mogen gratis vissen met één hengel (geen werphengel) in het gezelschap
van een volwassen persoon (met vergunning) die voor hen verantwoording aflegt.
Art.8:
Het vissen is toegelaten op alle vissoorten met volgende beperkingen:
- op snoek mag er niet gevist worden tijdens de paaitijd, zijnde van 01 januari tot 31 mei.

Art.9:
Het vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.
Voor nachtvissen is een speciale toelating van het schepencollege vereist mits de leeftijd bereikt te hebben van 18
jaar.
Peuren is gans het jaar dag en nacht toegelaten.
Art.10:
Vissen onder het ijs is verboden en het is verboden het ijs te betreden.
Art.11:
De keuze van het aas is vrij, behalve gekleurde maden.
Art.12:
Het schepencollege kan te allen tijden het vissen op bepaalde soorten verbieden, of de vijver geheel of gedeeltelijk
afsluiten voor de vissers.
Art.13:
Bij het vissen gelden volgende bepalingen:
- Enkel bij wedstrijden kunnen leefnetten gebruikt worden.
- bij vissen op karpers moet men in het bezit zijn van een karpermat.
- het gebruik van bewaarzakken is verboden
- bij wedstrijden is de lengte van de leefnetten minstens 2,5 meter.
- bij wedstrijden die een volledige dag beslaan, moet de vis ’s middags gewogen en vrij gelaten worden.
- het is verboden dode vissen of resten van dode vissen achter te laten.
Art.14:
Een volledig, gedurende het gehele jaar door durende verbod geldt voor het vissen op volgende vissoorten:
- Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis);
- Kleine modderkruiper (Cobitis taenia);
- Bermpje (Nemacheilus barbatulus);
- Zeeforel (Salmo trutta);
- Bittervoorn (Rhodeus sericeus);
- Rivierdonderpad (Cottus gobio);
Alle vissen behorende tot één van deze soorten, die worden gevangen, moeten onmiddellijk terug in het water
worden gezet.
Art.15:
Enkel snoekbaars met een grootte van meer dan 40 cm en paling mogen meegenomen worden. Alle andere vissen
dienen onmiddellijk te worden teruggeplaatst.
Art.16:
Een matig gebruik van lokvoer is toegelaten.
Art.17:
Het is verboden de water- of oevervegetatie, bomen, struiken en planten te beschadigen of te vernielen en in het
wild levende vogels of dieren op te jagen, hun eieren en nesten te beschadigen of te roven.
Art.18:
Afval van welke aard ook mag niet achtergelaten of ter plaatse weggeworpen worden, dit geldt in het bijzonder
voor resten van vislijnen, gebruikte haakjes en plastiekstoffen. Deze kunnen gedeponeerd worden in de
vuilnisbakken die op het terrein voorzien zijn.
Art.19:
De controle op de naleving van onderhavig reglement gebeurt door de lokale politie Brakel en door elke daartoe
door het schepencollege gemachtigde persoon.
Art.20:
Elke visser moet steeds zijn vergunning bij zich hebben. Bij het eerste verzoek moet die voorgelegd worden,
samen met de identiteitskaart aan de tot controle gemachtigde persoon.
Art.21:
Elke vastgestelde overtreding van onderhavig reglement leidt, voor het lopende jaar, tot intrekking van de
vergunning. Het schepencollege kan overtreders definitief uitsluiten.
Art.22:
Dit besluit vervangt het vorige raadsbesluit d.d. 7/02/2011 ter zake met ingang vanaf 01/05/2016.
Art.23:
Afschrift van dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de Provincie,
toezichter De Rijdt en de politiezone.
Namens de raad,

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

Afwezig:

Johan Thomas -

05
Dagorde: Afsprakennota met OCMW omtrent sportkansenpas.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 271;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen betreffende het goedkeuren van het
ontwerp van “afsprakennota met OCMW omtrent sportkansenpas”;
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: De “afsprakennota met OCMW omtrent sportkansenpas” wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° OCMW Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 06
Dagorde: Diverse wegeniswerken 2016. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Diverse wegenwerken 2016” een bestek met nr. 2016/016 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 271.078,98 excl. btw of € 328.005,57 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode
2240000/GRO/0200 (actie 2016140111/2016140569) van de buitengewone dienst;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §
2;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/016 en de raming voor de opdracht “Diverse
wegenwerken 2016”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 271.078,98 excl. btw of € 328.005,57 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art.3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 07
Dagorde: RUP Breeveld. Voorlopige vaststelling.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen,
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Overwegende dat een voorontwerp van RUP ““Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan
Olsa Brakel” werd opgesteld en voorgelegd aan de plenaire vergadering;
Gelet op de plenaire vergadering dd. 29 januari 2016;
Gelet op het ontwerp van RUP “Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan Olsa Brakel”;
Gelet op de stemming waar 20 leden aan deelnemen met als resultaat:
20 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het ontwerp van RUP “Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan Olsa Brakel”
wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2: Het college krijgt opdracht tot het organiseren van het decretaal voorgeschreven openbaar onderzoek.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing en van het voorlopig ontwerp van RUP wordt overgemaakt aan:
1° De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
2° Ruimte Vlaanderen (Oost-Vlaanderen), Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent
3° Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel
4° de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur, en Landbouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20
bus 1, 1000 BRUSSEL
Namens de raad,

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

Dagorde: Gauwstraat. Offerte op naam van Farys betreffende toegankelijk maken
inspectieputten.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot de zuiveringsdivisie
van TMVW en dit vanaf 01 mei 2005;
Gelet op het feit dat alle riooldeksels in de rijweg van de Gauwstraat onder een laag asfalt zitten;
Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om deze riooldeksels (1 groot en 4 klein) vrij te maken en
op te trekken, raming op € 9.035,39 exclusief btw;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Farys toe
te kennen;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de nieuwe gemeenteweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De opdracht tot het optrekken van 5 riooldeksels in de rijweg van de Gauwstraat, totaal geraamd op €
9.035,39 excl. btw wordt toegewezen aan Farys.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys, aan de financieel beheerder en aan de
financiële dienst van onze gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 09

Dagorde: Interne controle. Verslag 2015.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 101;
Gelet op het besluit dd. 15 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Interne controlesysteem
(ICS). Goedkeuring algemeen kader”;
Gelet op het verslag 2015 op naam van de Gemeentesecretaris betreffende interne controle;
BESLUIT:
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het verslag 2015 betreffende interne controle.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, André Flamand,
Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël
Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe,
Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Johan Thomas 10

Dagorde: Patrimonium. Verwerving grond te Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie A,
nr(s). 409b.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Overwegende dat het college onderhandelingen met de eigenaar van het perceel te Brakel, 1 e afd. (Nederbrakel),
sectie A, nr(s). 109b wenst te starten teneinde een deel van dit perceel te verwerven met het oog op het
aanleggen van een omnissportterrein;
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: Goedkeuring wordt gegeven aan de verwerving van het perceel te Brakel, 1 e afd. (Nederbrakel), sectie
A, nr(s). 109b.
Artikel 2: Het college van burgemeester schepenen krijgt opdracht tot het verderzetten van de administratieve
procedure; in het bijzonder:
1° het laten opmaken van een schattingsverslag
2° het aanstellen van een notaris
3° het splitsen van het perceel in functie van de benodigde oppervlakte
Namens de raad,

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

Afwezig:
10/1

Johan Thomas -

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Toetreding van FINGEM als vennoot van
EANDIS ASSETS.
Gelet op het feit dat onze gemeente aangesloten is bij FINGEM;
Gelet op het feit dat onze gemeente ook een deelneming aanhoudt in EANDIS ASSETS (EX-INTERGEM);
Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FINGEM;
Overwegende dat de gemeentebesturen de methodologie van de individuele vermogensposities hebben
bekrachtigd;
Overwegende de brief van INTERGEM van 22 december 2015 en de inhoud van de documentatie die met het
voorstel tot toetreding als vennoot van EANDIS ASSETS werd meegestuurd;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van FINGEM van 29 februari 2016 die het vermelde voorstel van
EANDIS ASSETS heeft onderzocht en éénparig heeft goedgekeurd.
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van FINGEM vastgesteld heeft dat het verwerven van “aandelen
netbeheerder” expliciet tot het maatschappelijk doel van FINGEM behoort.
Gelet op beslissing van de raad van bestuur van EANDIS van 9 maart 2016 die de toetreding van de
financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA, IBE en IBG als vennoten van
EANDIS ASSETS hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de aanpassing van het Decreet op de
Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten dat financierings-intercommunales kunnen deelnemen aan
‘Opdrachthoudende Verenigingen’.
Overwegende dat vanuit de financieringsverenigingen interesse bestaat om toe te treden tot EANDIS ASSETS als
publiekrechtelijke deelnemer met een kapitaalinbreng.
Gelet op de modaliteiten van de vermelde toetreding, waarbij EANDIS ASSETS een kapitaalverhoging organiseert
door uitgifte in EANDIS ASSETS van aandelen B op naam van elke financieringsvereniging.
Gelet op het feit dat de voor de financieringsverenigingen vooropgestelde maximale participatie 100
miljoen EUR bedraagt, waarvan 69 miljoen in de activiteit elektriciteit en 31 miljoen euro in de
activiteit gas.
Gelet op de verdeling onder de financieringsverenigingen die functie is van het aantal herleide
equivalente EAN’s (cf. winstverdeling vanaf 2016) dat elke financieringsvereniging vertegenwoordigt op basis van
deze EAN’s op het grondgebied van de bij haar aangesloten gemeenten, waarbij het aandeel van FINGEM in deze
investering € 11.063.800 bedraagt.
Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden bepaald als
voor de privé partner.
Gelet op het feit dat de Vlaamse regulator VREG momenteel een gewogen gemiddelde kapitaalkost of weighted
average cost of capital (WACC) van 4,8% toelaat, waarbij de kost van schulden op 4,1% wordt vastgeklikt en het
rendement op het eigen vermogen op 5,7%.
Gelet op het feit dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal gebaseerd zijn op het eigen vermogen van de
onderneming en vertrekkend van een gemiddelde pay out ratio van 90%, kan het dividendrendement op minstens
5,13% worden geschat.
Overwegende de motiveringsnota van FINGEM.
Overwegende het door de gemeenteraden goedgekeurde strategisch plan van FINGEM van 11 december 2014 dat
een optimaal kapitaalbezit in ex-INTERGEM voorstond.
Gelet op het feit dat FINGEM via haar strategische nota van 11 december 2014 ook eigen middelen heeft
gereserveerd om aandelen van EANDIS ASSETS te kunnen verwerven
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zich sterk gemaakt heeft om het volledig bedrag van 11.063.800 EUR te
onderschrijven.
Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met bijkomende inkomsten uit een
veilig gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te vatten.
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT :
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de door de raden van bestuur van EANDIS en FINGEM voorgestelde
toetreding als vennoot van EANDIS ASSETS, door uitgifte van B-aandelen op naam van FINGEM met bijkomende
kapitaalinbreng voor een globaal bedrag van € 11.063.800;
Dit onder de opschortende voorwaarde van de aanpassing van het Decreet op de Intergemeentelijke
Samenwerking.
Art. 2 : Er wordt opdracht gegeven aan FINGEM om voor rekening van de gemeenten in te tekenen op de
kapitaalverhoging van EANDIS ASSETS voor het gedeelte dat hen voorbehouden is, hetzij voor een bedrag van
147 553,99 EUR.
Art. 3 : Er wordt aan Fingem opdracht gegeven, voor zover niet alle deelnemers van Fingem de hun toegewezen
aandelen wensen te onderschrijven, om bijkomend (naast de voorbehouden aandelen), maximum hetzelfde
bedrag aan aandelen B te onderschrijven zoals voorzien in artikel 2 supra;
Art. 4 : FINGEM wordt verzocht de vermelde kapitaalverhoging te onderschrijven door gebruik te maken van de
beschikbare middelen van FINGEM.
Art. 5 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde besluiten.
Art. 6 : Deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- het secretariaat van Intermixt, c/o FINGEM, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
Namens de raad,

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

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige
overeenkomsten.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12° en artikel 193;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw
verbindend fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek
tot aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Aanleg fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende
het definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de
akten in het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”;
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij
hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5,
7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-8081-82, 83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126,
131, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175,
173, 174, 176, 179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 210, 213, 214)
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige
goedkeuring van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem
43, 218-224, 231-233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-8182, 105, 106, 178-198);
Overwegende dat onderstaande vrijwillige gewijzigde en nieuwe overeenkomsten werden getekend:
-Inneming 6. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Nico en Peggy De Coster – Verspeeten; Kimpestraat 30, 9660
Brakel
-Inneming 24. Koopovereenkomst. Mevr. Yvonne De Cubber, Holenbroek 5, 9660 Brakel- mevr. Carine
Vandemenschbrugge, St.-Franciscusstraat 15, 9660 Brakel – dhr. Geert Vandemenschbrugge, Holenbroek 5, 9660
Brakel en dhr. Marc Vandemenschbrugge, Gelategemstraat 2, 9661 Brakel
-Inneming 58 – 138 en 154. Koopovereenkomst. Dhr. Guy Dupont, St. Godardusstraat 48, 1730 Asse
-Inneming 69. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Liban en Marleen Pollet – Watte, Boekkouter 30, 9660 Brakel
-Inneming 112. Koopovereenkomst. Dhr. Filip Vandenbossche, St.-Martensstraat 7, 9660 Brakel
-Inneming 117. Gewijzigde koopovereenkomst. Aanpassing oppervlakte van 2 m² naar 8 m² : Vennootschap
Vervoerbedrijf De Vos Gebroeders, D’Hoppe 34, 7880 Vloesberg

-Inneming 140. Gewijzigde koopovereenkomst. Aanpassing oppervlakte van 956 m² naar 1304 m² : Dhr. Herman
De Geeter, Kasteelstraat 27, 9500 Geraardsbergen – dhr. Hugo De Geeter, Groenespechtstraat 30, 9041
Oostakker – dhr. Hendrik De Geeter, Moutstraat 16, 9500 Geraardsbergen – dhr. Johan De Geeter,
Vierwindenstraat 31, 9500 Geraardsbergen en dhr. Christian De Geeter, Landsheerstraat 39, 9420 Erpe-Mere
-Inneming 160 en 161. Koopovereenkomst. Dhr. Benny Van De Sijpe, Schoolstraat 11A, 9660 Brakel
- Inneming 211 en 212. Koopovereenkomst. Dhr. Geert Scholliers, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel en mevr.
Svitlana Yasynska, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
-Inneming 217. Koopovereenkomst. Mevr. Carmene Roman, Ronsesestraat 104, 9660 Brakel
-Inneming 218. Koopovereenkomst. Mevr. Mariette Heyse, Ronsesestraat 174, 9660 Brakel – mevr. Rita Sadones,
Berendries 25, 9660 Brakel – Mevr. Hilda Sadones, Pullem 16, 9660 Brakel – dhr. Eddy Sadones, Grote Herreweg
242, 9690 Kluisbergen, dhr. Rudy Sadones, Pieter Hoelmanstraat 54, 9660 Brakel, Mevr. Gerda Sadones, Ter
Boekerstraat 5, 9690 Kluisbergen en dhr. Freddy Sadones, Ledebergstraat 22, 9620 Zottegem
-Inneming 219. Koopovereenkomst. Dhr. Koenraad Vandenborre, Ronsesestraat 182, 9660 Brakel
-Inneming 220. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Ghislain en Liliane Van Schoorisse – Meerschaut, Ronsesestraat
192, 9660 Brakel
-Inneming 221. Koopovereenkomst. Dhr. Dirk Deweer, Ronsesestraat 194, 9660 Brakel
-Inneming 222. Koopovereenkomst. Dhr. Andy Dormont, Ronsesestraat 198, 9660 Brakel en mevr. Saskia
Haegeman, Ronsesestraat 198, 9660 Brakel
-Inneming 223 en 224. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Gregory en Tineke Vekeman – Van Wymeersch,
Ronsesestraat 200, 9660 Brakel
-Inneming 226. Koopovereenkomst. Dhr. Rudi De Roeck, Rowater 4, 9660 Brakel en mevr. Agnes Degroot, Motte
32B, 7880 Vloesberg
-Inneming 232. Koopovereenkomst. Dhr. Dirk Faingnaert, Ronsesestraat 161, 9660 Brakel
-Inneming 233. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. André en Marleen Sadones – De Bock, Ronsesestraat 159,
9660 Brakel
-Inneming 234. Koopovereenkomst. Dhr. Paul De Vos, Ronsesestraat 69, 9660 Brakel
-Inneming 235. Koopovereenkomst. Mevr. Veerle Noerens, Opbrakelsestraat 34, 9660 Brakel – dhr. Koen
Noerens, Bulkendreef 27, 9700 Oudenaarde en mevr. Gerda Van Caelenberg, Ronsesestraat 67, 9660 Brakel
-Inneming 236 en 237. Koopovereenkomst. Mevr. Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel
-Inneming 238. Koopovereenkomst. Mevr. Ivonne Gossye, Ronsesestraat 45, 9660 Brakel
-Inneming 239. Koopovereenkomst. Mevr. Noëlle Detemmerman, Kunnenbergstraat 24, 9660 Brakel – mevr.
Christine Detemmerman, Haeyershoek 88, 9660 Brakel en mevr. Cecile Kwembeke, Ronsesestraat 43, 9660
Brakel
-Inneming 58 – 138 en 154. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Guy Dupont, St.-Godardusstraat 48, 1730
Asse
-Inneming 69. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. en mevr. Liban en Marleen Pollet – Watte, Boekkouter 30,
9660 Brakel
-Inneming 112. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Filip Vandenbossche, St.-Martensstraat 7, 9660 Brakel
-Inneming 160 en 161. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Benny Van De Sijpe, Schoolstraat 11A, 9660
Brakel
-Inneming 211 en 212. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Geert Scholliers, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
en mevr. Svitlana Yasynska, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
-Inneming 243 en 244. Overeenkomst erfdienstbaarheden. Mevr. Maria Therese De Lange, Brakelbosstraat 78,
9660 Brakel - dhr. Andreas De Lange, Brakelbosstraat 78, 9660 Brakel – mevr. Geertrui De Lange, De Campagne
43, 9030 Mariakerke en dhr. Stefaan De Lange, Fazantestraat 12, 9080 Lochristi.
Overwegende dat er reeds overeenkomsten werden goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21 september 2015
voor de inneming 140 : koopovereenkomst
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: §1 De onderstaande vrijwillige (gewijzigde) overeenkomsten worden goedgekeurd:
-Inneming 6. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Nico en Peggy De Coster – Verspeeten; Kimpestraat 30, 9660
Brakel
-Inneming 24. Koopovereenkomst. Mevr. Yvonne De Cubber, Holenbroek 5, 9660 Brakel- mevr. Carine
Vandemenschbrugge, St.-Franciscusstraat 15, 9660 Brakel – dhr. Geert Vandemenschbrugge, Holenbroek 5, 9660
Brakel en dhr. Marc Vandemenschbrugge, Gelategemstraat 2, 9661 Brakel
-Inneming 58 – 138 en 154. Koopovereenkomst. Dhr. Guy Dupont, St. Godardusstraat 48, 1730 Asse
-Inneming 69. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Liban en Marleen Pollet – Watte, Boekkouter 30, 9660 Brakel
-Inneming 112. Koopovereenkomst. Dhr. Filip Vandenbossche, St.-Martensstraat 7, 9660 Brakel
-Inneming 117. Gewijzigde koopovereenkomst. Aanpassing oppervlakte van 2 m² naar 8 m² : Vennootschap
Vervoerbedrijf De Vos Gebroeders, D’Hoppe 34, 7880 Vloesberg
-Inneming 140. Gewijzigde koopovereenkomst. Aanpassing oppervlakte van 956 m² naar 1304 m² : Dhr. Herman
De Geeter, Kasteelstraat 27, 9500 Geraardsbergen – dhr. Hugo De Geeter, Groenespechtstraat 30, 9041
Oostakker – dhr. Hendrik De Geeter, Moutstraat 16, 9500 Geraardsbergen – dhr. Johan De Geeter,
Vierwindenstraat 31, 9500 Geraardsbergen en dhr. Christian De Geeter, Landsheerstraat 39, 9420 Erpe-Mere
-Inneming 160 en 161. Koopovereenkomst. Dhr. Benny Van De Sijpe, Schoolstraat 11A, 9660 Brakel
- Inneming 211 en 212. Koopovereenkomst. Dhr. Geert Scholliers, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel en mevr.
Svitlana Yasynska, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
-Inneming 217. Koopovereenkomst. Mevr. Carmene Roman, Ronsesestraat 104, 9660 Brakel

-Inneming 218. Koopovereenkomst. Mevr. Mariette Heyse, Ronsesestraat 174, 9660 Brakel – mevr. Rita Sadones,
Berendries 25, 9660 Brakel – Mevr. Hilda Sadones, Pullem 16, 9660 Brakel – dhr. Eddy Sadones, Grote Herreweg
242, 9690 Kluisbergen, dhr. Rudy Sadones, Pieter Hoelmanstraat 54, 9660 Brakel, Mevr. Gerda Sadones, Ter
Boekerstraat 5, 9690 Kluisbergen en dhr. Freddy Sadones, Ledebergstraat 22, 9620 Zottegem
-Inneming 219. Koopovereenkomst. Dhr. Koenraad Vandenborre, Ronsesestraat 182, 9660 Brakel
-Inneming 220. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Ghislain en Liliane Van Schoorisse – Meerschaut, Ronsesestraat
192, 9660 Brakel
-Inneming 221. Koopovereenkomst. Dhr. Dirk Deweer, Ronsesestraat 194, 9660 Brakel
-Inneming 222. Koopovereenkomst. Dhr. Andy Dormont, Ronsesestraat 198, 9660 Brakel en mevr. Saskia
Haegeman, Ronsesestraat 198, 9660 Brakel
-Inneming 223 en 224. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. Gregory en Tineke Vekeman – Van Wymeersch,
Ronsesestraat 200, 9660 Brakel
-Inneming 226. Koopovereenkomst. Dhr. Rudi De Roeck, Rowater 4, 9660 Brakel en mevr. Agnes Degroot, Motte
32B, 7880 Vloesberg
-Inneming 232. Koopovereenkomst. Dhr. Dirk Faingnaert, Ronsesestraat 161, 9660 Brakel
-Inneming 233. Koopovereenkomst. Dhr. en mevr. André en Marleen Sadones – De Bock, Ronsesestraat 159,
9660 Brakel
-Inneming 234. Koopovereenkomst. Dhr. Paul De Vos, Ronsesestraat 69, 9660 Brakel
-Inneming 235. Koopovereenkomst. Mevr. Veerle Noerens, Opbrakelsestraat 34, 9660 Brakel – dhr. Koen
Noerens, Bulkendreef 27, 9700 Oudenaarde en mevr. Gerda Van Caelenberg, Ronsesestraat 67, 9660 Brakel
-Inneming 236 en 237. Koopovereenkomst. Mevr. Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel
-Inneming 238. Koopovereenkomst. Mevr. Ivonne Gossye, Ronsesestraat 45, 9660 Brakel
-Inneming 239. Koopovereenkomst. Mevr. Noëlle Detemmerman, Kunnenbergstraat 24, 9660 Brakel – mevr.
Christine Detemmerman, Haeyershoek 88, 9660 Brakel en mevr. Cecile Kwembeke, Ronsesestraat 43, 9660
Brakel
-Inneming 58 – 138 en 154. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Guy Dupont, St.-Godardusstraat 48, 1730
Asse
-Inneming 69. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. en mevr. Liban en Marleen Pollet – Watte, Boekkouter 30,
9660 Brakel
-Inneming 112. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Filip Vandenbossche, St.-Martensstraat 7, 9660 Brakel
-Inneming 160 en 161. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Benny Van De Sijpe, Schoolstraat 11A, 9660
Brakel
-Inneming 211 en 212. Overeenkomst uitwinningsschade. Dhr. Geert Scholliers, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
en mevr. Svitlana Yasynska, Ronsesestraat 279, 9660 Brakel
-Inneming 243 en 244. Overeenkomst erfdienstbaarheden. Mevr. Maria Therese De Lange, Brakelbosstraat 78,
9660 Brakel - dhr. Andreas De Lange, Brakelbosstraat 78, 9660 Brakel – mevr. Geertrui De Lange, De Campagne
43, 9030 Mariakerke en dhr. Stefaan De Lange, Fazantestraat 12, 9080 Lochristi.
§2 De beslissing van de gemeenteraad dd. 21 september 2015 betreffende de inneming 140 : koopovereenkomst
wordt opgeheven.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
1° Notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel
2° Studiebureau Grontmij, Arenbergstraat 13, 1000 Brussel
3° aan de financieel beheerder en aan de financiële dienst onzer gemeente.
ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Namens de raad,

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

