Zitting van de Gemeenteraad van 26 september 2016
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Fractieleider J. Haegeman dient raadslid L. Bauwens te verontschuldigen.
De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgende punten toe te voegen aan de dagorde:
25 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden. Intergem.
Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Goedkeuring agenda en bepalen
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
26 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets.
Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Goedkeuren agenda.
27 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets.
Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Aanstelling vertegenwoordiger en
bepalen mandaat.
Openbare zitting:
Financiën
01
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2016/1
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Apollonia Elst.
02
Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Apollonia.
03
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den
Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Jozef goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Jozef.
05
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den
Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Lambertus goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
06
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Lambertus.
07
Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budgetwijziging 2016/1
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Lambertus.
08
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den
Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Marie goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
09
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budgetwijziging 2016/1
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Marie.
10
Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Marie.
11
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den
Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Martinus goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
12
Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Martinus.
13
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den

Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
14
Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden.
15
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. MJPW 2016/1
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, , J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S.
Hoeckman, A. Flamand, M. Van Snick, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den
Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, en Y. Beeckman en 5 onthoudingen vanwege de
raadsleden H. De Clercq, Pascal Machtelinckx, M. De Pessemier, M. Saeytijdt, P. Vanderstuyf wordt de aanpassing
van het meerjarenplan 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
16
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2016/1
De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2016/1 op naam van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan.
17
Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan.
18
Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2017.
De raadsleden nemen kennis van het budget 2017 op naam van de kerkfabriek Sint-Ursmarus.
19
Gemeentefinanciën. Retributie op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de retributie op de afgifte van
administratieve stukken goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie
20
Sporthal. Huishoudelijk reglement.
Fractieleider N. Morreels vraagt dat in de communicatie van de gemeentelijke sporthal zou meegenomen worden
dat bij een eventuele niet-beschikbaarheid er alternatieven beschikbaar zijn bij de Brakelse scholen.
Fractieleider J. Haegeman trekt naar aanleiding hiervan de aandacht op een initiatie van het ISB.
Met eenparigheid van stemmen wordt het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal vastgesteld.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Jeugd - Middenstand - Senioren
21
Jeugdraad. Subsidiereglement.
Fractieleider J. Haegeman stelt in voorliggend ontwerp de uitzondering die wordt gemaakt voor “Diggie” niet te
kunnen steunen; betrokken organisatie is te weinig actief met Brakelse jongeren. Voor wat betreft de voorwaarden
die worden ingesteld in functie van de aanwezigheden op vergaderingen, zou eerst werk moeten gemaakt worden
van interessantere vergaderingen.
Met 20 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M.
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De
Pessemier, M.-J. De Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L.
Braeckman, K. Wattez, en 2 onthoudingen vanwege de raadsleden J. Haegeman en Y. Beeckman wordt het
ontwerp van subsidiereglement goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Secretariaat
22
Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC TMVW dd. 28
oktober 2016. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt punt 22 “Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone algemene
vergadering IC TMVW dd. 28 oktober 2016. Goedkeuring agenda” afgevoerd.
23
Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC TMVW dd. 28
oktober 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat.
Met éénparigheid van stemmen wordt punt 23 “Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone algemene
vergadering IC TMVW dd. 28 oktober 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger, en
bepalen mandaat” afgevoerd.
24
Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2017.
Met eenparigheid van stemmen wordt het jaaractieplan 2017 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
25
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden.
Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding van de voorliggende punten 26, 26 en 27:

Er moet vertrouwen gegeven worden aan de gemeentelijke vertegenwoordigers

Men mag niet vrijblijvend verdachtmakingen lanceren en een niet-onderbouwd proces maken

Er is een openbare procedure gevoerd; waarin tot op heden alles correct is verlopen.
Fractieleider J. Haegeman legt dan ook het voorstel ter stemming voor om het voorliggende agendapunt af te
voeren en uit te stellen.
Met 20 nee-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M.
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De
Pessemier, M.-J. De Temmerman, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K.
Wattez, en 3 ja-stemmen vanwege de raadsleden M. Limpens, J. Haegeman, en Y. Beeckman wordt het voorstel
niet weerhouden.

Schepen M. De Valck brengt een ongunstige raadgeven stem uit.
Met 21 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M.
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De
Pessemier, M.-J. De Temmerman, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K.
Wattez, M. Limpens en 2 nee-stemmen vanwege de raadsleden J. Haegeman, en Y. Beeckman wordt beslist de
gemeentelijke vertegenwoordigers opdracht te geven tot:
1° Het voorstellen van het uitstellen van de voorliggende agendapunten
2° Indien het uitstel niet wordt weerhouden, het niet-goedkeuren van de voorliggende agendapunten.
26
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden.
Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016.
Goedkeuren agenda.
Fractieleider J. Haegeman stelt naar aanleiding van de voorliggende punten 26, 26 en 27:

Er moet vertrouwen gegeven worden aan de gemeentelijke vertegenwoordigers

Men mag niet vrijblijvend verdachtmakingen lanceren en een niet-onderbouwd proces maken

Er is een openbare procedure gevoerd; waarin tot op heden alles correct is verlopen.
Fractieleider J. Haegeman legt dan ook het voorstel ter stemming voor om het voorliggende agendapunt af te
voeren en uit te stellen.
Met 20 nee-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M.
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De
Pessemier, M.-J. De Temmerman, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K.
Wattez, en 3 ja-stemmen vanwege de raadsleden M. Limpens, J. Haegeman, en Y. Beeckman wordt het voorstel
niet weerhouden.
Schepen M. De Valck brengt een ongunstige raadgeven stem uit.
Met 21 ja-stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M.
Gyselinck, S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De
Pessemier, M.-J. De Temmerman, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K.
Wattez, M. Limpens en 2 nee-stemmen vanwege de raadsleden J. Haegeman, en Y. Beeckman wordt beslist de
gemeentelijke vertegenwoordigers opdracht te geven tot:
1° Het voorstellen van het uitstellen van de voorliggende agendapunten
2° Indien het uitstel niet wordt weerhouden, het niet-goedkeuren van de voorliggende agendapunten.
27
Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet: Samenwerkingsverbanden.
Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016.
Aanstelling vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering dd. 3 oktober 2016 op naam van Eandis Assets.
Hierop stelt fractieleider N. Morreels een mondelinge vraag betreffende het gebruik van zaal Cordenuit door
verenigingen.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.
Op last :
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:

Alexander De Croo

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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 Lieven Bauwens -

01
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2016/1
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7.748,03 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;

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

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 02
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 11.952,09 euro,
- investeringen : 393.024,17 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Apollonia, deelgemeente Elst.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 03
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Jozef Everbeek-boven;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Jozef deelgemeente Everbeek-boven, in
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
Exploitatietoelage

€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.494,09

€ 9.150

€0

€ 7.384,82

€ 9.150,00

€ 9.150,00

Investeringstoelage € 15.571,66 € 7.544,35
€0
€ 1.585,10 € 102.946,81 € 240.732,38
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 04
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Jozef Everbeek boven. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeek-boven;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7.384,82 euro,
- investeringen : 1.585,10 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef, deelgemeente Everbeekboven.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 05
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Lambertus Parike;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Lambertus deelgemeente Parike, in bijlage bij
dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

€

2015

2016

2017

2018

2019

6.043,94 € 10.748,56

€ 8.548,56

€ 8.648,56

€ 8.548,56

€ 8.548,56

€ 0 € 120.000,00

€0

€0

€0

€

0

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

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 06
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 3.898,71 euro,
- investeringen : 120.000,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 07
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budgetwijziging 2016/1
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente Parike;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 6.513,11 euro,
- investeringen : 0 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Lambertus, deelgemeente
Parike.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:

Lieven Bauwens -

08
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Marie Everbeek-beneden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Marie deelgemeente Everbeek-beneden, in
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage

€

2015

2016

18.530,90 € 13.299,17 € 16.267,99

2017

2018

2019

€ 16.146,87 € 13.195,83 € 13.384,87

Investeringstoelage
€ 4.500,00
0
€ 0 € 405.060,00 € 53.175,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€ 0,00

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 09
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budgetwijziging 2016/1
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 2.427,30 euro,
- investeringen : 500 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:

Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente
Everbeek-beneden.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 10
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Marie Everbeek beneden. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeek-beneden;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 10.715,85 euro,
- investeringen : 81.612,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Marie, deelgemeente Everbeekbeneden.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 11
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Martinus Opbrakel;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Martinus deelgemeente Opbrakel, in bijlage
bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage

2015

2016

€ 11.077,01 € 12.981,52 € 11.992,86

2017

2018

2019

€ 12.999,24 € 12.005,72 € 12.012,34

Investeringstoelage
€0
€ 50.000 € 36.300,00 € 38.300,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€ 0,00

€ 0,00

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 12
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Martinus Opbrakel. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 6.884,71 euro,
- investeringen : 36.300,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus, deelgemeente Opbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :

Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 13
Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-banden Nederbrakel;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Pieter-in-de-banden deelgemeente
Nederbrakel, in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014
Exploitatietoelage

2015

2016

€ 30.690,00 € 41.786,00 € 41.681,00

2017

2018

2019

€ 41.577,00 € 41.896,12 € 41.788,20

Investeringstoelage € 126.014,00
0
€0
€ 3.600,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€ 0,00

€ 0,00

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Pieter-in-de-banden Nederbrakel. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente Nederbrakel;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 38.204,34 euro,
- investeringen : 3.600,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-banden, deelgemeente
Nederbrakel.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. MJPW 2016/1
Gelet op het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Sebastiaan Michelbeke;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de meerjarenplanwijziging 2014-2019
goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 17 ja-stemmen
- 5 onthoudingen
Gelet op de meerderheid der stemmen;
Gelet op de positieve raadgevende stem van Marin Devalck, ocmw voorzitter;
BESLUIT :
Art.1: Het meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek St.-Sebastiaan deelgemeente Michelbeke, in
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd;
Art.2: Onderstaande toelagen worden goedgekeurd:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

€ 160,00

€ 535,00

€ 210,00

€ 549,00

€ 82,00

Investeringstoelage € 19.028,99 € 10.000,00 € 14.924,00 € 15.000,00
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;
Namens de raad,

€ 0,00

€ 0,00

Exploitatietoelage

€

Op last :
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budgetwijziging 2016/1
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0 euro,
- investeringen : 14.924 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente
Michelbeke.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Sebastiaan Michelbeke. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente Michelbeke;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 0,00 euro,
- investeringen : 15.000,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, deelgemeente
Michelbeke.

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Kerkfabrieken. Sint-Ursmarus Zegelsem. Budget 2017.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van
de besturen van de eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13 oktober 2006;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem;
Gelet dat volgende gemeentelijke toelagen worden voorzien :
- exploitatie : 7.975,79 euro,
- investeringen : 0,00 euro;
Gelet dat in het voormeld budget de voorziene gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage voorzien in het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Ursmarus, deelgemeente Zegelsem.
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan :
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen;
- de voorzitter van het centraal bestuur;
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Gemeentefinanciën. Retributie op de afgifte van administratieve stukken.
Goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet d.d. 30 mei 2008 en latere wijziging d.d. 17 februari 2012 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen beslechting van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 mei 2013 betreffende een gemeentebelasting op de afgifte van administratieve
stukken;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling

van een rijksregister van de natuurlijke personen, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
rijksregister van de natuurlijke personen, zoals beiden gewijzigd bij wet van 15 mei 2007;
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente meebrengt en dat
het gepast is hiervoor van de belanghebbenden een belasting te eisen;
Gelet op het schrijven van de heer Minister van Binnenlandse Zaken van 4 april 1991;
Gelet op de onderrichtingen van de heer Minister Van Binnenlandse van 13 mei 1991;
Gelet op de wet van d.d. 19 juli 1991, betreffende de bevolkingsregisters en identiteitskaarten;
Gelet op het K.B. d.d. 16 juli 1992, tot uitvoering van voornoemde wet, inzonderheid de artikels 2 tot 10, dat de
schriftelijke informatie verstrekt aan gerechtsdeurwaarders, uitzonderlijke kosten meebrengt voor de gemeente;
Gelet op het voorgestelde ontwerp van een belasting op de afgifte van administratieve stukken;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde belasting goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft:
22 Ja-stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming
Gelet op de positieve raadgevende stem van OCMW-voorzitter Marin Devalck;
BESLUIT:
Art.1:
Met ingang van 1 juni 2016 en eindigend op 31 december 2018, wordt ten behoeve van de gemeente, onder de
navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken. De belasting
valt ten laste van de persoon of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Art.2:
De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a) op de identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf 12 jaar, in toepassing van het KB. van 29 juli 1985, en
zijn latere wijzigingen: € 2 vermeerderd met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente
aangerekende kostprijs voor het aanmaken van bedoelde identiteitskaarten.
b) op de afgifte van reispassen: € 4,00 voor elke nieuwe reispas
c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen van vreemdelingen: € 2 vermeerderd
met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente aangerekende kostprijs.
d) op de afgifte van demografische statistieken (globaal of per deelgemeente) en
Bevolkingspiramiden gemaakt aan de hand van de bevolkingsgegevens:
€ 1 per blad (A4 formaat)
e) op de afgifte van fotokopieën van akten uit de registers van de Burgerlijke Stand, gemaakt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, en enkel dienstig voor genealogische opzoekingen:
€ 1 per blad.
f) op de afgifte van een duplicaat trouwboekje: € 20.
g) op het indienen van een dossier betreffende het aanvragen van een milieuvergunning:
- milieuvergunning klasse1: 50 euro
- milieuvergunning klasse 2: 25 euro
De belasting wordt verhoogd met de publicatiekosten van de bekendmaking van het openbaar onderzoek in de
dag- en weekbladen, zoals bepaald in artikel 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering
h) - op het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag, een verkaveling, een verkavelingswijziging, een
planologisch attest, een stedenbouwkundig attest: 50 euro
- een stedenbouwkundige uittreksel: 50 euro per perceel
- notariële inlichtingen: 50 euro per perceel
i) op het aanvragen door professionelen van inlichtingen betreffende erfgenamen: 50 euro
Art.3:
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Ze wordt
contant ingevorderd. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Art.4:
Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS,
De Lijn en op de openbare autobusdiensten. Het betreft hier een verminderde prijs die om sociale redenen aan
kroostrijke gezinnen wordt toegekend. Om in dezelfde sociale geest te blijven moeten de onderzoeks- en
controleverrichtingen ter zake door de gemeentelijke diensten kosteloos worden uitgevoerd.
b) de stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door
het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
c) de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven. De behoeftigheid wordt vastgesteld door elk
overtuigend bewijsstuk.
d) de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de
instellingen van openbaar nut.
Art.5:
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig belast te zijn, kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval. De termijn voor het indienen van het bezwaar
bedraagt 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.6:
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie

Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
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Dagorde: Sporthal. Huishoudelijk reglement.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2° en 15°;
Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2015;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van voorliggend ontwerp
van huishoudelijk reglement van de sporthal;
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat:
22 ja stemmen
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Artikel 1:
Het besluit van de gemeenteraad dd. 21 december 2015 betreffende “Gemeentelijke sporthal Huishoudelijk
reglement” wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sporthal De Rijdt, zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit,
wordt goedgekeurd en treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.
Artikel 2:
Reglement van orde van de gemeentelijke sporthal De Rijdt
Titel 1 – Algemene bepalingen.
Artikel 1
De gemeentelijke sporthal “de Rijdt” gelegen langsheen de Jagersstraat 64, welke onder
het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen staat, omvat een grote sportzaal, die kan worden
onderverdeeld in 3 delen, 2 squashlokalen, kleedkamers met bijhorende sanitaire installaties, 1 polyvalente ruimte
met klimmuur, 1 lokaal directie en E.H.B.O., tribune, 1 cafetaria en 1 vergaderzaal.
Voor het gebruik van de vergaderzaal wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement tot het gebruik van
gemeentelijke lokalen door verenigingen.
Artikel 2
Het is verboden op het domein waarop zich het sport- en jeugdcomplex “de Rijdt” bevindt enige schade aan te
brengen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is:
1° Heestermassieven, bloemperken, grasperken te betreden of te laten betreden;
2° Grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
3° Afsluitingen te beklimmen of langs de niet voorziene toegangen het domein te betreden.
4° Door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg schade te brengen aan gebouwen, lokalen, uitrusting,
omheining of aan de flora van het domein.
5° Het domein en de gebouwen te betreden met flessen, glazen of enig ander breekbaar voorwerp.
Artikel 3:
Het is verboden op het domein van het complex open vuren aan te leggen, er te kamperen of er de nacht door te
brengen.
Artikel 4:
De verkeersreglementering geldt op het domein van het complex “de Rijdt”.
Artikel 5:
De gangen en kleedkamers van de sporthal mogen slechts betreden worden door de deelnemers van de
betreffende sportbeoefening.
De spelers der clubs mogen, bij oefen- en competitiewedstrijden, alsmede bij oefensessies, vergezeld zijn van hun
trainer(s), afgevaardigde en verzorger.
Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.
Het is verboden waardevolle zaken onbeheerd in niet-afgesloten kleedkamers achter te laten.
Artikel 6:
Huisdieren, met uitzondering van politie- en geleidehonden, moeten altijd aan de leiband gehouden worden op
domein en zijn niet toegelaten in de gebouwen.
Roken is nergens toegelaten in het complex “de Rijdt”.
Het is eenieder verboden spijzen en/of dranken te nuttigen buiten de cafetaria en de vergaderzaal op het verdiep,
behalve hetgeen voorzien in artikel 25.

Artikel 7:
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de hem door het personeel van de sporthal
gegeven richtlijnen.
Personen in kennelijke staat van dronkenschap of agressiviteit zullen de toegang en het gebruik van de
sportaccommodaties verboden worden door het personeel.
Artikel 8:
Voor manifestaties waarbij het publiek wordt toegelaten moeten de organisatoren en de bezoekers stipt de
richtlijnen naleven die hen door het personeel en/of de brandweer en/of de lokale politie worden gegeven.
Het is de organisatoren verboden:
1° Een groter aantal bezoekers tot de sportzaal toe te laten dan aangegeven door het personeel en/of de
brandweer en/of de lokale politie.
2° Op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, nooduitgangen en uitgangswegen geheel of
gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere door het
aanbrengen van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere losse of vaste
installatie.
Het publiek heeft geen toegang tot de kleedruimtes.
Artikel 9:
Het is de bezoekers en gebruikers verboden enige publiciteit aan te brengen op de muren der gebouwen. Affiches
voor sportmanifestaties dienen afgegeven aan de personeelsleden en zullen door deze laatsten op de daartoe
bestemde plaats aangebracht worden.
Het is eenieder verboden om ramen, deuren, vloeren, muren, panelen e.a. van het gebouw te beplakken of te
benagelen.
Het is de bezoekers en gebruikers van de sporthall verboden er enige handelsactiviteit of collecteren uit te
oefenen, behoudens voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.
Het is de bezoekers niet toegelaten binnen het sportcomplex draagbare radiotoestellen te laten spelen.
Het occasionele plaatsen van publiciteit bij wedstrijden kan worden toegelaten door het college van burgemeester
en schepenen na schriftelijke aanvraag hiertoe door de verenigingen.
Artikel 10:
Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde de sporthal sluiten om redenen van openbaar nut,
veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor schadevergoeding kan
vorderen.
Titel 2 – Openingsdagen en –uren van de sporthal
Artikel 11:
College van burgemeester en schepenen bepaalt de dagen en uren waarop de sporthal toegankelijk is. De
openingsdagen en –uren worden in de inkomhal uitgehangen samen met huidig reglement.
Titel 3 – Gebruik van de sporthal – vergoeding
Artikel 12:
Reservaties voor het gebruik van de sporthal of een deel ervan dienen schriftelijk te gebeuren door verenigingen,
clubs of scholen minstens 6 dagen voor de gewenste datum van gebruik.
Particulieren kunnen schriftelijk en mondeling reserveren tot 2 dagen voor de gewenste activiteit.
De schriftelijke aanvragen dienen gericht aan het Gemeentebestuur Brakel, p.a.; sporthal de Rijdt, Jagersstraat
64A te 9660 Brakel.
Particulieren kunnen voor maximum 10 weken reserveren. Verlenging van deze reservatie is slechts mogelijk
gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
De squashlokalen kunnen slechts gereserveerd worden voor een periode van maximum drie weken. Verlenging is
slechts mogelijk gedurende de laatste week van de termijn van reservatie.
Artikel 13:
Bij gelijke datum of tijdstip van aanvraag van gebruik van de sporthal of een deel ervan worden de aanvragen
behandeld volgens volgende voorranglijst:
1° Eigen organisaties van het gemeentebestuur;
2° Erkende Brakelse competitieve sportverenigingen;
3° Erkende Brakelse recreatieve sportverenigingen;
4° Niet-erkende Brakelse sportverenigingen;
5° Brakelse verenigingen of scholen;
6° Brakelse particulieren;
7° Sportverenigingen van buiten Brakel;
Sportclubs van buiten Brakel, die een bepaalde sporttak aanbieden die nog niet wordt beoefend in
de sporthal, kunnen na advies van de sportdienst en beslissing van het College van burgemeester
en schepenen, ressorteren onder 2° of 3° in de voorranglijst.
Artikel 14:
De gebruikers zullen een vergoeding betalen op basis van volgende tarieven:
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 5/u
€ 10/u
€ 15/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik van de sportzaal door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport :
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 2,50/u
€ 5/u
€ 7,50/u

§2 squashzalen: € 10/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten.)
10-beurtenkaart: € 80,00 voor 10 beurten van 1u/zaal; (effectieve speeltijd: 45 minuten)
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de zalen door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 5/u/zaal (met een effectieve speeltijd van 45 minuten)
§3 klimmuur: € 2,50/u/klimmer.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag voor 18u:
Gebruik van de klimmuur door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 2,50/u/3e deel klimmuur.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 2,50/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van
3 ballen.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u:
Gebruik van de tafels door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de
Stichting Vlaamse Sport : € 1,25/u/tafel, inbegrepen het gebruik der paletten en een set van 3 ballen.
§5 de deelnemers aan activiteiten ingericht door het gemeentebestuur en onder leiding van een door het
bestuur of door Bloso aangestelde:
1° Lessenreeksen voor volwassenen: € 5/u/deelnemer of 5 euro;
2° Lessenreeksen voor kinderen/jeugd (van 3-16 jaar): € 2,5/u/deelnemer of 2,5 euro;
3° Lessenreeks muurklimmen: € 3/u/deelnemer of 3 euro;
4° Lessenreeks multimove: € 30/15-lessenreeks of € 45/30-lessenreeks;
5° Sportkampen: € 45/4 dagen en € 55/5 dagen (van 3 tot en met 16 jaar);
6° Speciale sportkampen (paardensportkamp, avonturensportkamp,…):
€ 70/4 dagen en €
80,00/5 dagen;
7° Sportklassen: € 18/kind/week;
8° Sportdagen : € 4,00/kind/dag en € 2,00/kind/halve dag;
9° Sport voor senioren:
- Sportelpakket 2: € 25,00 (BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen voor de lessen van
het voorjaar of het najaar)
- Sportelpakket 3: € 50,00 (BBB-Total Body, gym-omnisport en/of zwemmen voor de lessen van
het voorjaar en het najaar)
§6 De sportactiviteiten ingericht door de “Vriendenkring van het gemeentepersoneel” zijn gratis na
aanvaarding van de voorgestelde manifestatie door het College van Burgemeester en Schepenen.
§7 staande wippen :
- voor de duur van één jaar : € 250 euro/staande wip, bij wedstrijden wordt aan de gebruiker voor een
duurtijd van één jaar de tweede staande wip gratis toegekend voor zover deze laatste nog niet is
gereserveerd;
- voor de duur van één uur : € 2,50
§8 Gebruik douches door verenigingen die geen gebruik maken van de sporthal : € 5 per schijf van 20
personen.
§9 Tafeltennisruimte :
- 7,5 euro/u indien deze ruimte benut wordt voor andere doeleinden dan tafeltennis.
§10 Polyvalente zaal : Gebruik in sportverband
Voor 18 u : € 5,00/u
Na 18u : € 7,50/u
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18u :
Gebruik door leerlingen van scholen in klas verband en door gebruikers in naam van de Stichting
Vlaamse Sport:
- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 18 u : € 2,5/u
Artikel15 :
Gebruik in sportverband door lesgevers die op zelfstandige basis eigen lessenreeksen aanbieden betalen voor de
huur der sportaccommodatie(s) volgend tarief :
§1 sportzaal:
1/3e zaal
2/3e zaal
3/3e zaal
€ 15,00/u
€ 30,00/u
€ 45,00/u
§2 squashzalen: € 30,00/u/zaal
§3 klimmuur: € 7,50/u/klimmer.
§4 tafeltennis: het gebruik der tafels : € 7,50/u/tafel
§ 5 Polyvalente zaal :
- Voor 18 u : € 15,00/u
- Na 18u : € 22,50/u
Artikel16:
In bovenvermelde tarieven is het gebruik van kleedkamers en douches inbegrepen. De te gebruiken
kleedkamers(s) wordt(en) meegedeeld aan de receptie.
Het gebruik van de kleedkamers dient zich te beperken tot een minimum. Daaronder wordt verstaan dat de
toegang tot de kleedkamers wordt verleend 15 minuten voor de vastgestelde gebruikstijd voor een training,
recreatiegebruik en 30 minuten voor een competitiewedstrijd. De kleedkamers dienen ontruimd te zijn maximum
30 minuten na het einde van training, recreatiegebruik of wedstrijd.
Artikel 17:
De verschuldigde vergoeding dient betaald te worden bij de mondelinge reservatie in handen van de aangestelde
tegen ontvangstbewijs.

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

Artikel 25:
Er worden geen voorwerpen toegelaten in de sportaccommodaties die schade kunnen veroorzaken aan de
instelling of het sportmateriaal.
Het binnenbrengen en/of gebruik van glazen of flessen of enig recipiënt in glas in de sportaccommodaties is ten
strengste verboden.
Het nuttigen van frisdranken in plasticflessen en -bekers is toegelaten in de sportaccommodaties zonder enige
beschadiging of bevuiling te veroorzaken. De flessen en bekers dienen door de gebruikers te worden opgeruimd.
Artikel 26:
Gebruik klimmuren.
Het gebruik van de klimmuren is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt uitsluitend op eigen risico
van de gebruiker.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden.
Klimmen zonder beveiliging of zekering is uitdrukkelijk verboden – begeleiding door 1 persoon is verplicht.
Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een meerderjarige die zich verantwoordelijk stelt voor de
minderjarige.
Onstuimige gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen de verdere toegang tot de
klimmuren ontzegd worden. Om te klimmen moet men minimum met 2 personen zijn en in het bezit zijn van een
klimvaardigheidsbewijs.
Titel 4 - Cafetaria
Artikel 27:
Bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare
dronkenschap.
Het is toegelaten de cafetaria te bezoeken in een ordentelijke sportkledij.
Het is verboden consumpties, glazen en flessen mee te nemen naar de sportaccommodaties.
Titel 5 – Overtredingen - bekendmaking
Artikel 28:
Iedere gebruiker en bezoeker wordt geacht huidige reglement te kennen. Door het betreden van de sporthal
aanvaardt hij de naleving ervan.
Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen de overtredingen van onderhavige verordening
beteugeld worden door middel van een administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete
zal in functie zijn van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en van eventuele herhaling, met een
maximum van € 250.
Artikel 29:
§1 Dit besluit vervangt het vroegere besluit van de gemeenteraad dd. 21 december 2015
§2 Deze verordening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 30:
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
1° de heer gouverneur van de Provincie
2° de griffie van de politierechtbank
3° de correctionele griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
4° 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,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 21

Dagorde: Jeugdraad. Subsidiereglement.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200;
Gelet op het besluit dd. 27 februari 2012 van de gemeenteraad betreffende “algemeen reglement betreffende de
gemeentelijke adviesraden”;
Gelet op het besluit dd. 4 november 2013 van de gemeenteraad betreffende “huishoudelijk reglement jeugdraad”;
Gelet op het besluit dd. 16 december 2013 van de gemeenteraad betreffende “Algemeen subsidiereglement”.

Gelet om de wijzigingen aan het subsidiereglement bij algemene voorwaarden punt 5 en blz. 9 art. 2 goed te
keuren.
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
 20 ja-stemmen
 2 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marijn Devalck
BESLUIT :
Art 1.: Het algemeen subsidiereglement wordt goedgekeurd zoals in bijlage van deze beslissing.
Art 2: (Algemene voorwaarden: punt 5) Bij de verdeling van de subsidies wordt rekening gehouden met de mate
waarop de jeugdvereniging actief deelneemt aan de jeugdraad. Dit wil zeggen dat ze ieder jaar op niet
meer dan 3 algemene vergaderingen van de jeugdraad afwezig zijn
Art. 3: (jeugdcultuur art 2 ) Zodanig behoren fuiven en eetfestijnen niet tot jeugdcultuur. Daarnaast moeten de
initiatieven doorgaan op het grondgebied van de gemeente Brakel en goedgekeurd worden door de
jeugdraad.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 22

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC
TMVW dd. 28 oktober 2016. Goedkeuring agenda.
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 34;
Gelet op het voorstel tot het afvoeren van voorliggend agendapunt;
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
Enig artikel: Voorliggend punt “22 Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC
TMVW dd. 28 oktober 2016. Goedkeuring agenda” wordt afgevoerd.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 23

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC
TMVW dd. 28 oktober 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en
plaatsvervanger, en bepalen mandaat.
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 34;
Gelet op het voorstel tot het afvoeren van voorliggend agendapunt;
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
Enig artikel: Voorliggend punt “23 Samenwerkingsverbanden. FARYS. Buitengewone Algemene Vergadering IC
TMVW dd. 28 oktober 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat” wordt afgevoerd.

Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 24
Dagorde: Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1998 betreffende
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 11;
Gelet op het ontwerp van jaaractieplan 2017;
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
Enig artikel: Het ontwerp van jaaractieplan 2017 wordt goedgekeurd.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 25

Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet:
Samenwerkingsverbanden. Intergem. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd.
3 oktober 2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist;
Gelet dat de gemeente via aangetekend schrijven van 30 juni 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Intergem en Eandis Assets die op 3 oktober 2016
plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent;
Gelet op de screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet
niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur
als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000
euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte
van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van
345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar
neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt;
Gelet dat SGEL 211,6 miljoen euro verwerft in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en
ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets;
Gelet op het feit dat dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota,
die onder meer volgende thema’s omvatten:

afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeelhoudersschap via
een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6
miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro
als ‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private
partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene
vergadering (plafond 20% min één stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere
beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe
deelnemerscategorieën;
afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen;
Overwegende dat naar aanleiding van het debat hieromtrent onderstaande elementen worden aangekaart:
Het voorliggend voorstel roept een aantal financieel-technische en strategische vragen op.
State Grid Europe Limited krijgt een of meerdere vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Eandis
Assets en Eandis System Operator, in het Strategisch Comité, in het HR-comité en in het Auditcomité.
Gezien State Grid Europe Limited een dochter is van een Chinees staatsbedrijf, en staatsbedrijven in China
strategische informatie vaak met elkaar en met machthebbers delen, bestaat de kans dat informatie uit de
bestuursorganen doorsijpelt tot bij andere bedrijven. Gezien dit om informatie over
langetermijninvesteringen van Eandis kan gaan, leidt dit mogelijks tot een ongelijk speelveld voor onze
(Vlaamse, Belgische en Europese) bedrijven / toeleveranciers ten opzichte van hun Chinese concurrenten.
-Welke documenten krijgen de vertegenwoordigers van State Grid in handen?
-Welke garanties hebben we dat die documenten niet verder verspreid worden naar de Chinese overheid,
de Chinese Communistische Partij en/of andere Chinese staatsbedrijven?
-Kunnen die bedrijven dan informatie hebben die onze eigen bedrijven nog niet hebben?
-Welke garanties zijn er dat er een gelijk speelveld zal zijn voor Chinese en niet-Chinese bedrijven bij
belangrijke investeringen door Eandis?
De informatie van Eandis blijft heel vaag over de impact op de consument. State Grid Europe Limited
brengt extra kapitaal in Eandis Assets in. Daar wil het natuurlijk eenzelfde dividend op krijgen als de
andere aandeelhouders, de steden en gemeenten die op hun beurt ook hun dividend willen behouden.
Eandis zal dus meer dividend moeten uitkeren dan het vandaag doet. Deze extra kostprijs moet ergens
gecompenseerd worden.
-Hoe zal Eandis zorgen dat het voldoende winst maakt om het bijkomend kapitaal te vergoeden?
-Zal het dit doen door efficiëntiewinsten?
-Of zal het geld bij de consument halen via hogere distributienettarieven?
-En hoeveel zal de consument dan meer betalen?
Een opschortende voorwaarde in de fusie van de zeven distributienetbeheerders tot Eandis Assets, en dus
ook voor de intrede door State Grid Europe Limited is dat IMEA (de distributienetbeheerder van het
grootste deel van de Stad Antwerpen en enkele andere gemeenten) aparte, goedkopere, tarieven kan
blijven hanteren. Tot nu toe is die toelating er niet. Bovendien hebben vooraanstaande leden van het
Antwerps stadsbestuur aangegeven dat zij een uitstap van de Stad Antwerpen uit Eandis voorzien in 2019.
Dit brengt onzekerheden in dit dossier mee. Zowel voor steden en gemeenten als voor de consument.
-Wat doen IMEA en de stad Antwerpen als IMEA geen toelating voor een apart tarief krijgt? En welke
impact heeft dit op de voorgestelde transactie?
-Wat gebeurt er als de Stad Antwerpen besluit uit Eandis te stappen? Welke impact heeft dit voor andere
steden en gemeenten, en voor de consument?
De vele vragen die zich in dit dossier nog stellen tonen duidelijk aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn.
Logischerwijs kan deze transactie daarom nu nog niet goedgekeurd worden en moet deze beslissing op de
Algemene Vergadering uitgesteld worden.
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 20 ja-stemmen
2 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het besluit dd. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende
“Samenwerkingsverbanden. Intergem. AV in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016. Goedkeuring agenda en
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger” wordt opgeheven.
Artikel 2:
Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging met private deelname Intergem (Eandis Assets, na
-

realisatie van de opschortende voorwaarden van de fusie), die plaatsvindt op maandag 3 oktober 2016 om 18u30
in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent,3 oktober 2016, zijnde
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017.
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Artikel 3:
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente Brakel die zal deelnemen aan voormelde
algemene vergadering om te verzoeken dat, onmiddellijk na de opening van de vergadering,
1° een schorsing van de algemene vergadering gevraagd wordt, namelijk om toe te laten ernstig te debatteren
over de door de gemeente Brakel opgeworpen vragen en opmerkingen inzake de intreding van een B1-deelnemer;
2° de stemming over de punten die aan de algemene vergadering van 3 oktober 2016 worden voorgesteld, uit te
stellen naar een latere datum, nadat voorafgaandelijk duidelijkheid werd verstrekt over de opgeworpen vragen en
opmerkingen, zodat een beter gefundeerd oordeel kan genomen worden.
Artikel 4:
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente Brakel die zal deelnemen aan voormelde
algemene vergadering, om, indien dit verzoek tot schorsing en uitstel van de stemming, zoals vermeld in artikel 3,
niet wordt ingewilligd en tot stemming wordt overgegaan, zich bij de stemming, tegen te stemmen over alle
punten die op agenda van de buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016 vermeld zijn.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 26

Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet:
Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting
dd. 3 oktober 2016. Goedkeuren agenda.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende
vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, betrokken bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem,
Iveko, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist;
Gelet dat de gemeente via een aangetekend schrijven d.d. 30 juni 2016 wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016;
Gelet dat op korte termijn binnen het distributienetbeheer zich nieuwe en omvangrijke investeringen aandienen,
zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d…;
Gelet op de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken dewelke ver onder de
verwachtingen bleven, waardoor Eandis werd genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die
bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.
Gelet op de screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet
niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur
als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000
euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte
van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van
345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar
neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt.
Gelet dat SGEL 211,6 miljoen euro verwerft in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en
ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Gelet op het feit dat dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota,
die onder meer volgende thema’s omvatten:
afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeelhoudersschap via
een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;

nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6
miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro
als ‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private
partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene
vergadering (plafond 20% min één stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere
beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe
deelnemerscategorieën;
afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda niet goed te keuren;
Overwegende dat naar aanleiding van het debat hieromtrent op de raad onderstaande elementen worden
aangekaart:
Het voorliggend voorstel roept een aantal financieel-technische en strategische vragen op.
State Grid Europe Limited krijgt een of meerdere vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Eandis
Assets en Eandis System Operator, in het Strategisch Comité, in het HR-comité en in het Auditcomité.
Gezien State Grid Europe Limited een dochter is van een Chinees staatsbedrijf, en staatsbedrijven in China
strategische informatie vaak met elkaar en met machthebbers delen, bestaat de kans dat informatie uit de
bestuursorganen doorsijpelt tot bij andere bedrijven. Gezien dit om informatie over
langetermijninvesteringen van Eandis kan gaan, leidt dit mogelijks tot een ongelijk speelveld voor onze
(Vlaamse, Belgische en Europese) bedrijven / toeleveranciers ten opzichte van hun Chinese concurrenten.
-Welke documenten krijgen de vertegenwoordigers van State Grid in handen?
-Welke garanties hebben we dat die documenten niet verder verspreid worden naar de Chinese overheid,
de Chinese Communistische Partij en/of andere Chinese staatsbedrijven?
-Kunnen die bedrijven dan informatie hebben die onze eigen bedrijven nog niet hebben?
-Welke garanties zijn er dat er een gelijk speelveld zal zijn voor Chinese en niet-Chinese bedrijven bij
belangrijke investeringen door Eandis?
De informatie van Eandis blijft heel vaag over de impact op de consument. State Grid Europe Limited
brengt extra kapitaal in Eandis Assets in. Daar wil het natuurlijk eenzelfde dividend op krijgen als de
andere aandeelhouders, de steden en gemeenten die op hun beurt ook hun dividend willen behouden.
Eandis zal dus meer dividend moeten uitkeren dan het vandaag doet. Deze extra kostprijs moet ergens
gecompenseerd worden.
-Hoe zal Eandis zorgen dat het voldoende winst maakt om het bijkomend kapitaal te vergoeden?
-Zal het dit doen door efficiëntiewinsten?
-Of zal het geld bij de consument halen via hogere distributienettarieven?
-En hoeveel zal de consument dan meer betalen?
Een opschortende voorwaarde in de fusie van de zeven distributienetbeheerders tot Eandis Assets, en dus
ook voor de intrede door State Grid Europe Limited is dat IMEA (de distributienetbeheerder van het
grootste deel van de Stad Antwerpen en enkele andere gemeenten) aparte, goedkopere, tarieven kan
blijven hanteren. Tot nu toe is die toelating er niet. Bovendien hebben vooraanstaande leden van het
Antwerps stadsbestuur aangegeven dat zij een uitstap van de Stad Antwerpen uit Eandis voorzien in 2019.
Dit brengt onzekerheden in dit dossier mee. Zowel voor steden en gemeenten als voor de consument.
-Wat doen IMEA en de stad Antwerpen als IMEA geen toelating voor een apart tarief krijgt? En welke
impact heeft dit op de voorgestelde transactie?
-Wat gebeurt er als de Stad Antwerpen besluit uit Eandis te stappen? Welke impact heeft dit voor andere
steden en gemeenten, en voor de consument?
De vele vragen die zich in dit dossier nog stellen tonen duidelijk aan dat er nog veel onduidelijkheden zijn.
Logischerwijs kan deze transactie daarom nu nog niet goedgekeurd worden en moet deze beslissing op de
Algemene Vergadering uitgesteld worden.
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 20 ja-stemmen;
2 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 29 augustus 2016 betreffende “Samenwerkingsverbanden. Eandis
Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016/. Goedkeuren agenda.” wordt
opgeheven.
Artikel 2:
Neemt kennis van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering in
buitengewone zitting dd. 3 oktober 2016 van de opdrachthoudende vereniging EANDIS Assets om 18u45 in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent,3 oktober 2016, zijnde
1.Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
-

2.Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3.Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4.Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5.Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese
en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen
6.Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2017
7.Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 3:
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente Brakel die zal deelnemen aan voormelde
algemene vergadering om te verzoeken dat, onmiddellijk na de opening van de vergadering,
1° een schorsing van de algemene vergadering gevraagd wordt, namelijk om toe te laten ernstig te debatteren
over de door de gemeente Brakel opgeworpen vragen en opmerkingen;
2° de stemming over de punten die aan de algemene vergadering van 3 oktober 2016 worden voorgesteld, uit te
stellen naar een latere datum, nadat voorafgaandelijk duidelijkheid werd verstrekt over de opgeworpen vragen en
opmerkingen, zodat een beter gefundeerd oordeel kan genomen worden.
Artikel 4:
Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente Brakel die zal deelnemen aan voormelde
algemene vergadering, om, indien dit verzoek tot schorsing en uitstel van de stemming, zoals vermeld in artikel 3,
niet wordt ingewilligd en tot stemming wordt overgegaan, zich bij de stemming, tegen te stemmen over alle
punten die op agenda van de buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016 vermeld zijn.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, 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:
Lieven Bauwens 27

Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet:
Samenwerkingsverbanden. Eandis Assets. Algemene vergadering in buitengewone zitting
dd. 3 oktober 2016. Aanstelling vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet dat onze gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de
opdrachthoudende vereniging Intergem betrokken is bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene
vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben
beslist.
Gelet dat onze gemeente per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 werd opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets die op 3 oktober 2016 zal plaatshebben;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd
op 18 januari 2013, dat bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van
de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet dat de heer Marc De Pessemier, raadslid, wordt voorgesteld om onze gemeente te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016;
Gelet dat de heer Hedwin De Clercq, schepen, wordt voorgedragen als plaatsvervanger;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- de heer Marc De Pessemier bekomt 20 ja-stemmen tegen 2 onthoudingen;
- de heer Hedwin De Clercq bekomt 20 ja-stemmen tegen 2 onthoudingen
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;

BESLUIT :
Art. 1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, en de heer Hedwin De
Clercq, schepen, wonende te Brakel, Leinstraat 112, worden respectievelijk aangesteld als effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Eandis Assets op 3 oktober 2016.
Art. 2 : De vertegenwoordigers van onze gemeente die zullen deelnemen op de voormelde vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Eandis Assets via emailadres
intercommunales@eandis.be.
Namens de raad,

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

