Zitting van de Gemeenteraad van 26 februari 2018
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
Peter Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan
Van den Berghe, Kristof De Ruyck
Jürgen De Mets – secretaris (punt 4 tot en met 15)
Danny Van Daele – secretaris dd. (punt 1 tot en met 3)

Afwezig:
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Gemeentepersoneel. Aanpassing 2/2017 rechtspositieregeling.
De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 5 februari 2018 op naam van het college van burgemeester en
schepenen.
02
Gemeentepersoneel. Functiebenaming secretaris.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullende aanwervingsvoorwaarden goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Decreet lokaal bestuur - oproeping voor het ambt van algemeen directeur.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de zittende secretarissen op te roepen zich kandidaat te stellen voor
het ambt van algemeen directeur.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Vervoegt de zitting : Jürgen De Mets 04
Aanvullend verkeersreglement. Wijnstraat. Invoeren gedeeltelijk parkeren op het
voetpad.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
05
Algemeen aanvullend verkeersreglement. Invoeren tonnagebeperking op het grondgebied
Brakel.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Milieu
06
Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 30 te Brakel (Michelbeke)
Met eenparigheid van stemmen wordt de afschaffing van buurtweg 30 voorlopig goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
07
Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 27 te Brakel (Michelbeke)
Met eenparigheid van stemmen wordt de afschaffing van buurtweg 27 voorlopig goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
08
Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 22 te Brakel (Michelbeke)
Met eenparigheid van stemmen wordt de afschaffing van buurtweg 22 voorlopig goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
09
Investering. Aankoop Glutton afvalzuiger met oplegger. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
10
Gebouwen. Gemeentelijke loods. Afsluiting en poort. Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
11
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige overeenkomsten.
Inneming 300 (koop en pacht).
Met eenparigheid van stemmen worden de “koopovereenkomst” en “afstand van pacht” goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
12
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige overeenkomsten.
Inneming 170, 184, 228 (koop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving).
Met eenparigheid van stemmen worden de overeenkomsten goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
13
Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke
sporthal en het aanleggen van een parking langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat
- Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk recreatiedomein. Lastvoorwaarden
en gunningswijze.
Raadslid L. Bauwens vraagt naar aanleiding van voorliggend punt de mogelijkheid te onderzoeken een toegang te
voorzien naar het jeugdlokaal; dit opdat de toegangsweg naar het gemeentelijke arsenaal / brandweerpost niet
meer zou hoeven gebruikt te worden.
Raadslid L. Braeckman vraagt naar aanleiding van voorliggend punt de aanleg van een voetpad te voorzien
langsheen de verbindingsweg Tirse-Driehoekstraat.
Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd.

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
14
Mantelzorgpremie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van mantelzorgpremie goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
15
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid L. Bauwens:
“Plaatsen verwijderbare snelheidsremmers thv Kruisstraat met Vijverdal”.
Na toelichting door raadslid L. Bauwens wordt besloten de vraag voor advies over te maken aan de lokale politie.
Hierop worden mondelinge vragen gestel door:
1° Raadslid K. Wattez betreffende het verharden van het openbaar domein thv de T. Brakelstraat
2° Raadslid L. Braeckman betreffende het respecteren van het einduur nav carnaval Brakel.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last :
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

Danny Van Daele
Aanwezig:

Afwezig:

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

01
Dagorde: Gemeentepersoneel. Aanpassing 2/2017 rechtspositieregeling.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2 en artikel 75 en artikel 103;
Gelet op het besluit dd. 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 11 en 23;
Gelet op het besluit dd. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Gemeentepersoneel.
Delegatiebeslissing van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van raad naar college”;
Overwegende dat het college jaarlijks rapporteert over beslissingen betreffende de rechtspositieregeling,
organogram en personeelsformatie;
Gelet op het protocol van akkoord met de syndicale organisaties dd. 27 november 2017 betreffende
“rechtspositieregeling gemeente Brakel – aanpassing 2/2017 en actualiseren functieomschrijvingen en aanvullende
aanwervingsvoorwaarden”;
Gelet op het besluit dd. 5 februari 2018 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Gemeentepersoneel. Aanpassing 2/2017 rechtspositieregeling”;
Overwegende het voorstel om kennis te nemen van het besluit dd. 5 februari 2018 op naam van het college van
burgemeester en schepenen voor wat betreft de aanpassing 2/2017 van de rechtspositieregeling, incluis de
aangepaste functiebeschrijvingen en aanvullende aanwervingsvoorwaarden;
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Kennis wordt genomen van het besluit dd. 5 februari 2018 op naam van het college van burgemeester
en schepenen betreffende aanpassing 2/2017 van de rechtspositieregeling met onderstaande aanpassingen:
Artikel 1: In de rechtspositieregeling van de gemeente Brakel worden onderstaande aanpassingen
goedgekeurd:
Art. 201.
Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een maand
bedraagt of deeltijds verlof betreft.
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaald gunstverlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
Tijdens een periode van onbetaald gunstverlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken op bevordering.
Het onbetaald verlof bedoeld in artikel 200, derde lid, punt 2 is tijdens eenzelfde periode niet
cumuleerbaar met de thematische verloven bedoeld in hoofdstuk XI, het zorgkrediet bedoeld in hoofdstuk
XIbis of het onbetaald verlof als recht bedoeld in hoofdstuk X van deze titel.
Onbetaald verlof als gunstmaatregel wordt niet bezoldigd.

Art. 212
De personeelsleden kunnen, overeenkomstig de bepalingen van afdeling III, IV en V, hun beroepsloopbaan
volledig onderbreken op voorwaarde dat:
zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de voorwaarden van het
koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.
Art. 213
De personeelsleden kunnen, overeenkomstig de bepalingen van afdeling III, IV en V, hun beroepsactiviteit
verminderen met een vijfde of de helft op voorwaarde dat:
zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de
voorwaarden van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
Art. 215
Alle personeelsleden hebben recht op de volledige onderbreking van hun beroepsloopbaan voor een
periode van één maand, eventueel tweemaal verlengbaar voor één maand, om palliatieve zorgen te
vertrekken aan een persoon.
Art. 216.
§1.
De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de helft of een
vijfde, voor een periode van één maand eventueel tweemaal verlengbaar met een maand, om palliatieve
zorgen te verstrekken aan een persoon.
§2.
De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om palliatieve
zorgen te verstrekken aan een persoon, op voorwaarde dat:
b) zij presteren gemiddeld ten minste 28.30 uur per week;
c) de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel
tweemaal verlengbaar met één maand;
d) zij gemiddeld 19 uren per week blijven presteren.
Art. 220
De personeelsleden die de eerste ondertekeningsperiode met een maand wensen te verlengen, moeten
een nieuw attest van de behandelende geneesheer voorleggen.
Art. 226.
Om bijstand of verzorging te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan
een zware ziekte heeft het personeelslid het recht om:
hetzij zijn arbeidsarbeidsprestaties volledig te schorsen, zoals bedoeld bij artikel 100
van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
hetzij zijn voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 de of de helft, zoals
bedoeld in artikel 102 van dezelfde wet.
In afwijking van het voorgaande lid heeft een personeelslid dat, anders dan in toepassing van de
voormelde wet van 22 januari 1985, tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het
normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk is aan drie vierden van het gemiddeld
voltijds aantal arbeidsuren van een personeelslid dat voltijds is tewerkgesteld bij hetzelfde bestuur, het
recht om voor dezelfde redenen over te gaan naar een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het aantal
arbeidsuren gelijk is aan de helft van het aantal arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling.
Art. 227.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder gezinslid, elke persoon die samenwoont met
de werknemer en als familielid zowel de bloed als de aanverwanten.
Onder familielid wordt begrepen de bloedverwanten tot de tweede graad en de aanverwanten tot de eerste
graad van de werknemer. Wanneer het personeelslid wettelijk samenwonend is, worden ook de ouders tot
de eerste graad van de wettelijk samenwonende partner en de kinderen van de wettelijk samenwonende
partner als familieleden van het personeelslid beschouwd. Onder “wettelijk samenwonend” wordt verstaan,
de toestand van samenleven zoals geregeld door de artikelen 1475 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder zware ziekte elke ziekte of medische ingreep
die door de behandelende arts als zware ziekte wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm
van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.
Art. 228
Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing of tot vermindering
van de arbeidsprestaties wordt geleverd door het personeelslid bij middel van een
attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid
of familielid tot de tweede graad, waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid
verklaard heeft bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon.
Met uitzondering van situaties waarin de schorsing van de uitvoering van de arbeidsprestaties of de
vermindering van de arbeidsprestaties wordt gevraagd voor het verlenen van bijstand of verzorging aan
zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, dient uit het in het
eerste lid bedoelde attest ook te blijken dat de zorgbehoefte, naast de eventuele professionele
ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, daadwerkelijk een voltijds loopbaanonderbreking, een
vermindering met 1/5 of de helft behoeft.
Art. 239a.
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. voltijdse arbeidsregeling : de voltijdse arbeidsregeling die van toepassing is op het
personeelslid en die bepaald is in het statuut, de arbeidsovereenkomst of de
uitvoeringsbesluiten;
2. onderbreking : de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties;

3. zorgkrediet : onderbreking van de arbeidsprestaties waarvoor een onderbrekingsuitkering
wordt toegekend op basis van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
4. departement : het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van
Werk en Sociale Economie;
5. kind : het kind waarvan de afstamming van het personeelslid, of de partner met wie het
personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd
vaststaat of het kind van wie het personeelslid, of de partner met wie het personeelslid
gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is
vermeld in artikel 457ter tot en met 475 septies van het Burgerlijk Wetboek of het
pleegkind zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van de
pleegzorg.
Art. 239h.
Het personeelslid kan een zorgkrediet voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden
aanvragen, waarbij de aanvraag bestaat uit een geheel aantal maanden.
In afwijking van het eerste lid kan de aanvraag bestaan uit niet gehele maanden in een van de volgende
gevallen:
1° de periode waarvoor zorgkrediet wordt aangevraagd, eindigt de dag voordat het kind voor wie het
zorgkrediet wordt opgenomen, de leeftijd van dertien jaar bereikt.
2° het zorgkrediet wordt opgenomen om een opleiding te volgen conform artikel 233f;
3° het tijdelijke personeelslid vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet,
neemt zorgkrediet op dat start na 1 april en afloopt omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd op het
einde van het schooljaar.
Een tijdelijk personeelslid als vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit
van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet,
kan zorgkrediet aanvragen voor minder dan drie maanden als het zorgkrediet start na 1 april en afloopt
omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëdigd op het einde van het schooljaar.
Als de minimumduur van drie maanden voor een aanvraag het personeelslid verhindert de maximumduur
van zijn zorgkrediet op te nemen, wordt de minimumduur verminderd tot één maand.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan zorgkrediet aangevraagd worden om palliatieve
verzorging te verlenen voor minimaal één maand en maximaal drie maanden.
In geval van overlijden van de persoon voor wie het zorgkrediet werd opgenomen, mag het personeelslid
het zorgkrediet tot maximaal zes maanden na de dag van het overlijden voortzetten.
Art. 239j
Het zorgkrediet kan niet gecumuleerd worden met :
1. een bijkomende activiteit als loontrekkende, behalve als die al, samen met de activiteit waarvoor
het zorgkrediet wordt opgenomen, uitgeoefend werd gedurende ten minste drie maanden vóór het
begin van de onderbreking van de arbeidsprestaties, vermeld in dit hoofdstuk;
2. de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit, behalve in geval van volledige
onderbreking van de arbeidsprestaties als de zelfstandige activiteit al, samen met de activiteit
waarvoor het zorgkrediet wordt opgenomen, uitgeoefend werd gedurende ten minste drie
maanden vóór het begin van de volledige onderbreking van de arbeidsprestaties. De cumulatie
wordt dan toegelaten gedurende een periode van maximaal twaalf maanden;
3. een werkloosheidsuitkering, behalve als er bij gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties
sprake is van tijdelijke werkloosheid. De cumulatie wordt dan toegelaten voor de resterende
tewerkstelling tijdens het zorgkrediet;
4. een uitkering voor een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties voor
dezelfde periode bij dezelfde werkgever ter uitvoering van een of meer van de volgende artikelen :
a. artikel 4, 6, § 3, artikel 7bis of 8, § 2bis, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991
betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;
b. artikel 3, § 2, 3, § 4, of artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991
betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het
onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;
c. artikel 9, 10, 11, 11bis, 12 of 13 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de
onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;
5. een pensioen, met uitzondering van :
a. een overgangsuitkering, overeenkomstig boek I, titel 1, hoofdstuk IIbis, van de wet van
15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen,
hoofdstuk II van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen of hoofdstuk IV van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
b. een overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal twaalf al dan niet
opeenvolgende kalendermaanden.
In het eerste lid, 1, wordt niet verstaan onder een bijkomende activiteit als loontrekkende: een
bijkomende activiteit als loontrekkende waardoor het personeelslid onder het toepassingsgebied van het
besluit van de Vlaamse Regering 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor
zorgkrediet valt.

In het eerste lid, 2, wordt verstaan onder bijkomende zelfstandige activiteit: de activiteit waardoor volgens
de ter zake geldende reglementering de betrokken persoon verplicht is zich in te schrijven bij het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
De periode van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, 5, b, wordt verminderd met het aantal
maanden waarin een van de volgende vergoedingen of inkomens wordt ontvangen:
a. een vergoeding als vermeld in artikel 64quinquies van het koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers;
b. een vergoeding als vermeld in artikel 107quater van het koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;
c. een vervangingsinkomen als vermeld in artikel 76, 10°, van de programmawet van 28 juni 2013,
gecumuleerd met het genot van een overlevingspensioen.
In het eerste lid, 5, wordt verstaan onder pensioen : het ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of
overlevingspensioen, en andere als dusdanig geldende voordelen die worden toegekend:
a. door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
b. door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een
openbare instelling of een instelling van openbaar nut.
Art. 239l
De schriftelijke mededeling bedoeld in het vorig artikel wordt vergezeld van één van volgende bewijsstukken,
afhankelijk van het motief waarvoor het zorgkrediet wordt aangevraagd:
1. een attest van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon die medische bijstand of
verzorging nodig heeft, waarin wordt bevestigd dat de patiënt die bijstand of verzorging nodig heeft en dat
het personeelslid zich bereid heeft verklaard aan de zwaar zieke persoon bijstand of verzorging te
verlenen;
2. een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft, waarin
wordt bevestigd dat de patiënt die verzorging nodig heeft en dat het personeelslid zich bereid heeft
verklaard die palliatieve verzorging te verlenen;
3. een attest van de kinderbijslag waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 239e, tweede lid, 1° of 2° ;
4. een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Integrale Jeugdhulp, waarmee
wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 239e, tweede lid, 3° ;
5. een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de opleiding voldoet aan de vereisten,
vermeld in artikel 239f;
6. een attest van gezinssamenstelling, uitgereikt door de gemeente;
7. een attest van pleegzorg;
8. de geboorteakte of de akte van de burgerlijke stand waaruit de afstamming blijkt.
9. De authentieke overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en bekrachtigd is conform artikel
475 ter van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2: De aanpassing van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor de functiebeschrijving van secretaris
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Functiebeschrijving: Secretaris
Niveau/Rang Decretale graad
Graad
Administratief
__________________________________________________________________________
Aanvullende aanwervingsvoorwaarden
__________________________________________________________________________
In het bezit zijn van rijbewijs B.
In het bezit zijn van een certificaat van slagen in het examen van de gecertifieerde opleiding
“informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren” of dit behalen tijdens de proeftijd.
In het bezit zijn van een attest van vorming met goed gevolg van de gecertifieerde opleiding “Sanctionerend
ambtenaar” of dit behalen tijdens de proeftijd.
In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne dienst
(niveau 3) of dit behalen tijdens de proeftijd.
Artikel 3: De aanpassing van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor de functiebeschrijving van diensthoofd
openbare werken wordt goedgekeurd.
Functiebeschrijving: Diensthoofd openbare werken
Afdeling
/
Dienst
Openbare werken
Directe chef
Gemeentesecretaris
Niveau/Rang
Niveau A rang Av
Graad
Administratief
___________________________________________________________________________
Aanvullende aanwervingsvoorwaarden
___________________________________________________________________________
In het bezit zijn van rijbewijs B
Houder zijn van een masterdiploma in een technische richting
In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne dienst
(niveau 3) of dit behalen tijdens de proeftijd.

Artikel 4: §1 Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt voor wat betreft de bepalingen in artikel
1 en 3.
§2 De aanpassing van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor de functiebeschrijving van secretaris wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Namens de raad,

Op last :
Danny Van Daele
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck Afwezig:
Jürgen De Mets 02
Dagorde: Gemeentepersoneel. Functiebenaming secretaris.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het besluit dd. 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 11 en 23;
Overwegende dat een voorstel van actualisatie van de functiebeschrijving met aanvullende
aanwervingsvoorwaarden werd uitgewerkt waarin het voldoen aan de aanvullende aanwervingsvoorwaarden
tijdens de proeftijd wordt geschrapt en dit naar analogie met andere statutaire en contractuele
functiebeschrijvingen binnen de gemeente;
Gelet op het protocol van akkoord met de syndicale organisaties dd. 27 november 2017;
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: De functiebeschrijving met aanvullende aanwervingsvoorwaarden van secretaris wordt goedgekeurd
zoals hieronder opgenomen:
Functiebenaming:
Secretaris
Niveau/Rang:
Decretale graad
Graad:
Administratief
Functiebeschrijving
Doel van de functie
De secretaris is de hoogste ambtenaar in functie. Onder het gezag van de gemeenteraad leidt hij de
administratie, onderzoekt hij de zaken, coördineert hij de werking van de kader- en middenkaderleden en
is hij hoofd van het personeel. Hij/zij is partner van het college van burgemeester en schepenen bij de
realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke diensten. Hij/zij stelt zichzelf als hoofddoel het
stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de gemeentelijke dienstverlening m.b.t.
de welvaarts- en welzijnsopdracht t.a.v. alle burgers en cliënten.
Resultaatsgebieden
Leidt en coördineert onder het gezag van het College van Burgemeester en Schepenen de
gemeentelijke diensten en is, behoudens de wettelijke uitzondering, hoofd van het personeel;
Instaan voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het beleid;
Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer;
Adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op
beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak;
Instaan voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten;
Voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het
college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd;
Verantwoordelijk voor het houden van functionering- en evaluatiegesprekken met de medewerkers;
In overleg met het managementteam zorgen voor een voorontwerp van het organogram, de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het personeel, de strategische nota van het
meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota van het budget en de verklarende nota van een
budgetwijziging;
Woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen
en stelt de notulen ervan op;
Organiseert de behandeling van de briefwisseling;
Uitvoering van de bevoegdheden aan hem toevertrouwd overeenkomstig de bepalingen uit artikel 58
van het gemeentedecreet;

Ondertekent, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, de briefwisseling, de reglementen,
beslissingen, verordeningen en akten van de gemeenteraad;
Ondertekent, samen met de burgemeester, de briefwisseling, de reglementen, beslissingen,
verordeningen en akten van de gemeenteraad;
Uitvoering van taken in het kader van de wettelijkheidscontrole.
Informatieveiligheid:

Begeleidt de gemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en het personeel van de gemeente
Brakel bij de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid. Mee instaan voor de opmaak van
een
informatieveiligheidsplan.
Hierbij
samenwerken
met
de
gemeentelijke
informatieveiligheidsconsulent en de gemeentelijke ICT-verantwoordelijke(n).

Adviezen formuleren inzake informatieveiligheid en policies ontwerpen. Bewaakt de toepassing
van de geldende regelgeving en de informatieveiligheidsvoorschriften, rapporteert bevindingen
en houdt een incidentenregister bij. Het sensibiliseren van collega’s omtrent
informatieveiligheid maakt eveneens deel uit van het takenpakket.
Rol opnemen van GAS-sanctionerend ambtenaar: Optreden als verantwoordelijke voor de correcte en
tijdige procedurele verwerking van de dossiers, die volgen uit de vaststelling van overtredingen met
betrekking tot inbreuken op het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties; inclusief het
bepalen en opleggen van de sancties;
Samenwerken met de gemeentelijke preventieadviseurs welzijn over de toepassing van de wettelijke
en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten.
Opmerking:
Het is de bedoeling om:
via de beschrijving van de resultaatsgebieden een beeld te vormen van de functie
de belangrijkste taken aan te halen
Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken
omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden:

In het bezit zijn van rijbewijs B

In het bezit zijn van een certificaat van slagen in het examen van de gecertifieerde opleiding
“informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren”

In het bezit zijn van een attest van vorming met goed gevolg van de gecertifieerde opleiding
“sanctionerend ambtenaar”

In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne
dienst (niveau 3)
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° De diensten van de Gouverneur.
Namens de raad,

Op last :
Danny Van Daele
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck Afwezig:
Jürgen De Mets 03
Dagorde: Decreet lokaal bestuur - oproeping voor het ambt van algemeen directeur.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen
zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm
zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel
directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel
beheerder van gemeente en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en uiterlijk tegen
1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij het belang
van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om enerzijds de
nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) aan te stellen in een
adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Brakel het ambt van gemeentesecretaris en het ambt
van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld;
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen zijn, of
als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval,
de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen
directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich
tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk
op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met
behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van
algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in
functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de
voorwaarden.”
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op te roepen om
zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen directeur
open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie
voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te
stellen;
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden
gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe
algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in
een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden aangesteld;
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant mogelijk tot de
invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen;
Overwegende dat de huidige secretarissen het best geplaatst zijn om het ambt van algemeen directeur in te
vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe algemeen directeur
immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste ambtelijke
niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat dit ook de bezorgdheid vormt
van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende functiehouders
op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de invulling van de functie van
algemeen directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de huidige
titularissen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de
functiehouder, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat
dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt
vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping;
Overwegende dat de termijn van dertig dagen niet dwingend wordt voorgeschreven; dat bijgevolg wordt voorzien
dat de kandidaturen definitief en onherroepelijk worden ingesteld, zodat het college bij ontvangst ervan
onmiddellijk de ontvankelijkheid en tijdigheid kan beoordelen, zodra zou blijken dat alle mogelijke kandidaturen
werden ontvangen; dat dit noodzakelijk is gezien de decreetgever vereist dat uiterlijk 1 augustus 2018 de nodige
besluiten genomen zijn en de directeursfuncties ingevuld zijn;
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder die niet wordt
aangesteld als algemeen directeur; dat de secretaris die geen algemeen directeur wordt hetzij aangesteld wordt
als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt in een passende functie van niveau A bij
de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW;
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien gemeente en
OCMW vandaag elk over een secretaris beschikken; dat het aangewezen voorkomt om in een wervingsreserve te
voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft;
Overwegende dat met het oog op de te voorziene gewaarborgde functie aan de op te roepen secretarissen wordt
verzocht om een voorstel te formuleren waarbij enerzijds aandacht uitgaat naar de nieuwe directeursfunctie en
anderzijds nagedacht wordt over de nieuwe passende functie; dat dit aangewezen wordt geacht om de overgang

zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen, waarbij de secretarissen goed geplaatst zijn gelet op hun
adviserende rol en kennis van de organisatie;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
23 ja-stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
Zodat kan worden besloten,
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op te roepen om zich
kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de functiehouders in artikel
1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te
stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige
beslissing en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Namens de raad,

Op last :
Danny Van Daele
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
04

Dagorde: Aanvullend verkeersreglement. Wijnstraat. Invoeren gedeeltelijk parkeren op
het voetpad.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een
goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
Gelet op het collegebesluit d.d. 5 februari 2018 betreffende het goedkeuren van een tijdelijk politiereglement :
invoeren gedeeltelijk parkeren op het voetpad in de Wijnstraat;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde maatregelen permanent in te
voeren;
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het tijdelijk politiereglement d.d. 5 februari 2018 betreffende invoeren parkeren toegelaten deels op het
voetpad in de Wijnstraat wordt ingetrokken.
Art. 2 : Er wordt in de Wijnstraat deels parkeren toegelaten op het voetpad langs de kant van de woningen met
pare huisnummers
Art. 3 : De in artikel 1 getroffen maatregelen zal aangeduid worden met het verkeersbord E9F.
Art. 4 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Art. 5 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.
Art. 6 : Afschriften van deze bepalingen zullen ter kennisgeving overgemaakt worden aan
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
05

Dagorde: Algemeen aanvullend verkeersreglement. Invoeren tonnagebeperking op het
grondgebied Brakel.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een
goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
Gelet op het raadsbesluit d.d. 13 februari 2017 betreffende een algemeen aanvullend verkeersreglement :
Invoeren tonnagebeperking op grondgebied Brakel.
Gelet op de stemming waaraan 23 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft:
- 23 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten inzake tonnagebeperking op de gewest-en gemeentewegen, van
kracht op het grondgebied van de gemeente Brakel, worden opgeheven en vervangen door onderhavige
beslissing.
Art. 2 : A. Er wordt een tonnagebeperking ingevoerd uitgezonderd laden en lossen, en
bussen, voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is :
* 3,5 ton :,
- Berendries, Groenstraat, Pontweg, Strichtstraat, Wijnstraat,
- Zonale geldigheid 3,5 ton : : Wielendaalstraat, Tirse, Serpentestraat, Brugstraat, Marktplein, Kasteelstraat,
Hoogstraat, Neerstraat, Spoorwegstraat, St-Pieterswijk, Stationsstraat, Stationsplein, Gauwstraat, Brusselsestraat
deel tussen Beekstraat en Neerstraat, en Watermolenstraat, deel tussen Beekstraat en Neerstraat
* 7,5 ton : Lessensestraat, Klaaie, Priem, Brouwierstraat, Molenstraat, Kloosterstraat
B. Er wordt een tonnagebeperking waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton ingevoerd met
uitgezonderd laden en lossen in de zijstraat van de Lessenstraat tussen woningen nrs 7 en 21a.
Art. 3 : De in artikel 2 getroffen maatregelen worden gesignaleerd met de verkeersborden :
- C21 (3,5 ton of 7,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen, en bussen
- zonale geldigheid type C21 (3,5 ton), met opschrift uitgezonderd laden en lossen, en bussen.
Art. 4 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 30 te Brakel (Michelbeke)
Gelet op de wet van de buurtwegen dd. 10 april 1841;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 oktober 2017 tot afschaffing van
buurtweg 30 te Brakel (Michelbeke);
Overwegende dat deze buurtweg al verschillende jaren in onbruik is door langdurige overbouwing;
Overwegende dat bij de opmaak van een tragewegenplan Michelbeke zal nagedacht worden om de woonwijk
Hovendaal te ontsluiten met een buurtweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Art. 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de procedure op te starten om buurtweg 30 te Brakel
(Michelbeke) af te schaffen.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar onderzoek.
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente en de dienst
mobiliteit van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,
Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 27 te Brakel (Michelbeke)
Gelet op de wet van de buurtwegen dd. 10 april 1841;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 oktober 2017 tot afschaffing van
buurtweg 27 te Brakel (Michelbeke);
Overwegende dat deze buurtweg al verschillende jaren in onbruik is door langdurige overbouwing;
Overwegende dat bij de opmaak van een tragewegenplan Michelbeke zal nagedacht worden om de woonwijk
Hovendaal te ontsluiten met een buurtweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Art. 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de procedure op te starten om buurtweg 27 te Brakel
(Michelbeke) af te schaffen.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar onderzoek.
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente en de dienst
mobiliteit van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Voorlopige vastlegging afschaffing buurtweg 22 te Brakel (Michelbeke)
Gelet op de wet van de buurtwegen dd. 10 april 1841;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 oktober 2017 tot afschaffing van
buurtweg 22 te Brakel (Michelbeke);

Overwegende dat deze buurtweg al verschillende jaren in onbruik is door langdurige overbouwing;
Overwegende dat bij de opmaak van een tragewegenplan Michelbeke zal nagedacht worden om de woonwijk
Hovendaal te ontsluiten met een buurtweg;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Art. 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om de procedure op te starten om buurtweg 22 te Brakel
(Michelbeke) af te schaffen.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van het openbaar onderzoek.
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente en de dienst
mobiliteit van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Investering. Aankoop Glutton afvalzuiger met oplegger. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 11°;
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking dd. 6 juli 2001;
Gelet op het besluit dd. 11 januari 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de toetreding tot
Farys/CREAT;
Overwegende dat Farys/CREAT voor de gemeente Brakel op het vlak van ondersteuning bij en/of aanbieden van
facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren;
Gelet op de offerte op naam van Glutton betreffende 19.276,60 euro excl. btw;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de éénparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT:
Artikel 1: De offerte op naam van GLUTTON betreffende de aankoop van een afvalzuiger voor een bedrag van
19.276,60 euro wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot het verder uitvoeren van deze opdracht.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° de financiële dienst van de gemeente
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Gebouwen. Gemeentelijke loods. Afsluiting en poort. Lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouwen. Gemeentelijk loods. Afsluiting en poort.” een bestek
met nr. 2018/007 werd opgesteld door de dienst grondgebiedzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.400,00 excl. btw of € 16.214,00 incl.
21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcode
2210000/GRO/0200 (actie/raming 2018140247/2018160104) 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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/007 en de raming voor de opdracht “Gebouwen.
Gemeentelijk loods. Afsluiting en poort.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 13.400,00 excl. btw of € 16.214,00 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige
overeenkomsten. Inneming 300 (koop en pacht).

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw
verbindend fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek
tot aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Aanleg fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende
het definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;

Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de
akten in het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij
hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5,
7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-8081-82, 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);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 ,
106, 133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137
(gewijzigde overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van
erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en
185, 28 en 29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en
177, 133, 146, 159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en
154, 83 – 87 en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113
– 126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 –
38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 –
196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 149/150/151 – 153 – 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 –
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 –
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 –
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 20 november 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 –
72 – 75/164 – 76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 –
171/172/175 – 180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 18 december 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Kennisnemend van de vrijwillige overeenkomsten (koop + pacht) aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoopster : mevr. Marie-Rose De Cubber, Pieter Hoelmanstraat 3, 9660 Brakel,
de pachter : dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1130D (1717 m²),
inneming 300 : koop : 1717 m² tegen € 7.481,82,
pacht : 1717 m² tegen € 1.425,11,
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de vrijwillige overeenkomsten
voor inneming 300 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De vrijwillige overeenkomsten (koop + pacht) aan de gemeente Brakel worden goedgekeurd, zijnde :
de verkoopster : mevr. Marie-Rose De Cubber, Pieter Hoelmanstraat 3, 9660 Brakel,
de pachter : dhr. Lieven Verkest, Hellenhoek 5, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1130D (1717 m²),
inneming 300 : koop : 1717 m² tegen € 7.481,82,
pacht : 1717 m² tegen € 1.425,11.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder
en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Goedkeuring vrijwillige
overeenkomsten. Inneming 170, 184, 228 (koop + uitwinningsschade +
terreinbeschrijving).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw
verbindend fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek
tot aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Aanleg fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende
het definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;

Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de
akten in het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij
hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5,
7, 8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-8081-82, 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);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 ,
106, 133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137
(gewijzigde overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van
erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en
185, 28 en 29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en
177, 133, 146, 159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en
154, 83 – 87 en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113
– 126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210
binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 –
38/137 – 53/54/144 – 90 – 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 –
196/197 – 199/200 – 201 – 202 – 203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 149/150/151 – 153 – 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 –
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 –
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 –
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 20 november 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 57/147 – 58/138/154 – 66/67 - 69 – 71 –
72 – 75/164 – 76/77/78/79/80/81/82 – 83/87/177 – 86 -89 – 92 – 93 – 94 – 95/96 – 97 – 98 – 106 – 108 –
171/172/175 – 180/181/183 – 193/194/195 – 213 – 217 – 223/224 binnen het project “ fietspad Ronsesestraat.
Grondverwervingsplan.”
Gelet op het besluit d.d. 18 december 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakte, opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 31 - 83/87/177 binnen het project “fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”
Kennisnemend van de vrijwillige overeenkomsten (koop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving) aan de
gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 259D en 224C,
inneming 170 / 184 : koop : 1845 m² tegen € 7.684,76,
uitwinningsschade : 1845 m² tegen € 1.531,35,
inneming 170 / 184 /228 : terreinbeschrijving
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de vrijwillige overeenkomsten
voor inneming 170 – 184 en 228 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art.1 : De vrijwillige overeenkomsten (koop + uitwinningsschade + terreinbeschrijving) aan de gemeente Brakel
worden goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 259D en 224C,
inneming 170 / 184 : koop : 1845 m² tegen € 7.684,76,
uitwinningsschade : 1845 m² tegen € 1.531,35,
inneming 170 / 184 /228 : terreinbeschrijving.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder
en aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreiding van de parking aan de
gemeentelijke sporthal en het aanleggen van een parking langsheen de verbindingsweg
Driehoekstraat - Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk recreatiedomein.
Lastvoorwaarden en gunningswijze.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de uitbreiding van de parking
aan de gemeentelijke sporthal en het aanleggen van een parking langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk recreatiedomein” een bestek met nr. 2018/023 werd
opgesteld door Gemeentehuis;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op budgetcodes
2240000/GRO/0200 (actie/raming 2018140102/2018170188) en 2240000/VT/0740/07402000 (actie/raming
2018140203/2018170187) 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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van €
144.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/023 en de raming voor de opdracht “Aanstellen
van een ontwerper voor de uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke sporthal en het aanleggen van een
parking langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat - Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk
recreatiedomein”, opgesteld door Gemeentehuis. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw.
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële
dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Mantelzorgpremie.
Artikel 1 - Doelstelling
De gemeente Brakel wil het werk waarderen van de mantelzorger die op een intense manier instaat voor de
verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.
De mantelzorgpremie wordt betaald aan de zorgbehoevende en besteed als ondersteuning van de mantelzorger.
Artikel 2 – Zorgbehoevende
§1 De zorgbehoevende persoon is begunstigde van de gemeentelijke mantelzorgpremie. Hij of zij vraagt deze
premie via het aanvraagformulier persoonlijk aan en ontvangt zelf de mantelzorgpremie via zijn of haar
persoonlijk bankrekeningnummer.
§2 De zorgbehoevende voldoet aan alle onderstaande voorwaarden
1° ingeschreven in het bevolkingsregister van Brakel en thuis verblijven op een adres in de gemeente Brakel
2° minimum 20 jaar oud
3° heeft geen recht op (verhoogde) kinderbijslag of persoonlijk assistentiebudget
4° Heeft op een schaal van zelfredzaamheid een BEL – profielscore van 30 tot 34 of een attest van de FOD Sociale
Zekerheid met een beperkte zelfredzaamheidscore van 12 – 14 punten.
5° komt niet in aanmerking voor de Vlaamse zorgverzekeringspremie voor mantel- en thuiszorg
De zorgbehoevende verbindt zich ertoe elke wijziging in zijn of haar situatie onmiddellijk door te geven.
§3 Het referentiejaar is het jaar waarin de prestaties door de mantelzorger zijn uitgevoerd en waarvoor de
mantelzorgpremie wordt aangevraagd.
Artikel 3 – Mantelzorger
1° De mantelzorger is meerderjarig
2° Op vrijwillige en regelmatige basis en op een niet-beroepsmatige wijze aanvullende zorg verlenen aan een
zorgbehoevende overeenkomstig artikel 2 van dit reglement.
Artikel 4 – Aanvraagprocedure

§1 Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de zorgbehoevende en mantelzorger
en met onderstaande bewijsstukken:
1° Een geldig officieel attest dat de zorgbehoefte aantoont
Een attest van indicatiestelling waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een graad van zorgbehoevendheid
scoort van minstens 30 en maximaal 34 op de BEL-schaal of
Een medisch attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een
verminderde zelfredzaamheid heeft tussen 12 en 14 punten
2° Een attest van de zorgkas met vermelding dat er vanuit de Vlaamse zorgverzekering geen tussenkomst wordt
verleend.
Voornoemde attesten kunnen afgeleverd worden door de sociale dienst van mutualiteiten en de erkende diensten
voor gezinszorg. Een attest afgeleverd door de huisarts, is niet geldig.
§2 Aanvragen
1° Aanvragen 2018 (referentiejaar 2017)
De aanvragen voor de mantelzorgpremie (referentiejaar 2017) worden tegen uiterlijk 1 juli 2018 overgemaakt aan
de gemeente Brakel.
Na onderzoek en behandeling door het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbetaald op het
persoonlijk bankrekeningnummer van de zorgbehoevende.
2° Aanvragen referentiejaren na 2017
De aanvragen voor de mantelzorgpremie worden tegen uiterlijk 1 april 2018 overgemaakt aan de gemeente
Brakel.
Na onderzoek en behandeling door het college van burgemeester en schepenen worden de goedgekeurde
aanvragen uitbetaald voor 1 juli van het aanvraagjaar op het persoonlijk bankrekeningnummer van de
zorgbehoevende.
Artikel 4 – Bedrag
De premie bedraagt 250 euro per goedgekeurde aanvraag.
Er kan slechts 1 aanvraag per referentiejaar per zorgbehoevende worden aangevraagd.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Peter
Vanderstuyf, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van Snick,
Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De
Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid L.
Bauwens: “Plaatsen verwijderbare snelheidsremmers thv Kruisstraat met Vijverdal”.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42;
Gelet op het punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet op naam van raadslid L. Bauwens;
Gelet op de éénparigheid van de stemming:
BESLUIT
Enig artikel: De gemeenteraad beslist het college opdracht te geven dit verder te onderzoeken.
Namens de raad,

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

